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Avrupa gerginlik artıyor Hitler,dünakşambir· 

Almanyanınson cevabı: nutuk daha söyledi 
1•Ren tahliye edilemez!,, "Hakimiyet hakkımıza 

t hı. I d k el sürdütmeyiz 1,, Fransa da ''Ren 
müzakereye 

a ıye o onma ı ça . . d• I General Göring de bir başka nutukta 
gırışmem ,, ıyor • ilave etti " Kuvvetlerimiz kendimizi 

Lokarno devletleri dün Londrada toplandılar ve müdafaaya kafidir , 
k 

Londra 12 {Huauai) - Almanya dev• 

Almanganın pa tı ihlal ettiğine karar verdiler let reisi Renin iıgalinden aonra ilk defa 
olarak bu sahada Fransa hududuna on nı.~ 

Al v t kl•fl k ) A ·ı· l k yakın olan Karlsrohede ilk nutkunu söy . manya yaptıgı e l er OnUŞU mazsa VlUpa) e a a a• ledi. Her taraftan nutku dinlemek için 1re 

k k b• • fi d • b d d !enler yüz binlere varmııtı. Her Hitler biı 
sını esere tam ır ın ra sıyaseti taki e eceğini bildir i buçuk saat süren bu nutkunda. üç yıl öne• 

Ahnanya ukederi Ren baVZU1nda balkın CC)fkun tezahürlerile kal'fllamyor 

Londra, 12 (Hususi) - Ünited Prea'in muhabiri 
~iciyor~ Avrupayı kapbyan gerainlik ve ietırap de
\'arn ediyor. Her taraf kendi noktai nazan üzerinde kat'i 

bilUrette israr ediyor. Fransa, «Ren tahliye edilmedikçe 
r tek söz dinlemem!)) diyor. Buna mukabil Almanya 

((kendi topraklarım üzerindeki hakimiyet haldanmın 
~onuşulmasına tahammül etmem I» cevabını veriyor ve 
'Gllp ederse bütün Avrupa ile ilişiğini keserek tek batına 
hıparnağa hazır olduğunu ilave ediyor. 

. Buna karşı Lokarnoyu imza eden Fransa, Belçika, ln
ailtere ve ltalya, müşterek bir tebliğ ile Almanyanın 

1_~karno muahedesini apaçık ihlal ettiğinin ilanını karar· 
.._.tırdılar. ltalya ·da bu kararı vermeğe iştirak etti. 

Hitler, Fransa hududundan kırk mil mesafede olan 
l<.arlarohe ile Rende yaşayan 14 milyon halkın hakimi

~et hakkının ihmal olunmayacağını, fakat Almanyanın 
harp istemediğini söyledi. Göring de Königsbergde Al
la inan askerlerinin yerlerinden kımıldamıyacaldarını an -

ttı. 

Hülasa vaziyet vahametini muhafaza ediyor. 

Lokarno devletlerinin tebliği 
londra, 12 (Hususi) - Lokarno devletlerinin mü -

'tıeeailleri bugün hariciye binasında toplandılar. Mister 
E'.dcnin riyaseti altında iki buçuk saat devam eden mü
~kcrelerden sonra şu tebliği neşrettiler: 
ı. Konferansta bulunan devletler mümessilleri gayri as
ııtcri mıntakanın Almanya tarafından işgalinin V ersaf 
~e lokarno muahedelerini açıkça ihlal ettiğini müttefi
qn kararlaştırmıştır.» 

Fransız dış bakanırtın b~yanatı 
J 

F ranıız dış bakanı Flanden bu akfam neşrettiği bir 
~ide Lokamo devletleri konferansının dış bakanlık-
t. toplandığını söyledikten sonra diyor ki: 

< Müttefikan kararl81f1tmlmıştir ki gayri askeri mınta· 
Almanya tarafından i • V ersa muahedeainin 

(2 ve .f3 üncü maddelerini ve Lobrno pUbnı açık bir 
tarzcla ihlAI etmektedir. Fransa ve Belçibnın müracaat 
ettikleri Milletler Cemiyeti koneeyi bu nokta üzerinde 
karannı verecektir. 

Vaziyetin daha etraflı bir tanda tetkikini mümkün 
kılmak için İngiliz, F ranıız. İtalyan ve Belçika delegele
ri mahdut bir komite halinde toplanmıtlardır. Bu komi
te yarın sabah tekrar içtima edecektir. Flanden öğleden 

sonraki toplantı hakkında demİftİr ki: 
«Fransa azim kir hattı hareketini muhafaza etmiştir. 

Ve mutedil bir nikbinlik muhafaza etmektedir.» 

Konşeg garın toplanıyor 

Londra, 12 (Hususi) - Milletler Cemiyeti konseyi 
yarın saat 11 de Sen Jems sarayında toplanacaktır. 

Berlin, 12 (A.A.) - iyi haber alan mahfellerin söy
lediğine göre, Almanyanın Londrada toplanacak olan 
Milletler Cemiyeti konseyinde temsil edilmesine henüz 
ka~ar verilmit değildir. 

j Alm~ya, ~ok_aı:no mumziai ~evletler arasındaki gö
rüşmenın netıcesını beklemektedır. 

Inıilterenirı Berlinde gap~ığı teşebbüs 
Lo-;;dra, 12 (Hususi) - Dün lngiltere dış bakanı Mis

ter Eden Almanyanın Londra sefirini kabul ederek Al
manyanın tek başına Lokarno muahedesini fesh ile as
~erlikten tecrit edilen mıntakayı işgal etmesinin doğur· 
tluğu buhranı ve bu buhranın ehemmiyet ve vahametini 
anlatmış, lngiltere hükumetinin Her Hitlerden bu mese
lenin halli için· seri ve kat'i ,ekilde yardım beklediğini, 
bunun için gayri askert mıntakaya giren kuvvetlerin a· 
zaltılması, tahkimat yapmaktan çekinilmesi burada sem
bolik işgali temsil eden kıt'alardan ba,kasının bırakılma· 
ması lazım geldiğini söylemiştir. 

Almanya sefiri vaziyeti hükGmetine bildirerek aldığı 
cevabı buaün Miıter Edene tebliğ etmiştir. 

{Devamı 15 inci yüzde) 

Almanyanın baıına geçmeden evvelki va· 
ziyeti anlattı ve uo zaman Almanya biı 
düımanlık çenberi içinde yapyorduıı dedi. 
Daha aonra Almanyanın dünya milletlerin· 
nuıl telakki ettiğini izah etti ve cAlman· 
ya bütün milletlerin kardeti olduiuna ita 
nidir» diyerek bütün Avrupa milletlerinin 
bir aile tqkil etmeleri. bu ailenin elbirli -
iile komünizme karp cephe alması lıtzırc 

1reldiiini anlattı. Her Hitler aonra dedi ki.· 

<cMilletler arasında fark gözetmenin ma. 
nasız olduiunu aöyliyen ilk miltiyetper . 
verim. Bana kalırsa bir amele için bir el 
kurmak bir top yapmaktan çok hayırlıdıı 
ve çok faydalıdır. Ben halkın mes'ut yap· 
maauıı isterim ve halkın hafızasında eulhu 
•ilamlıyan ve kuvvetlendiren ac:lam ola- Her Hitler 

rak anılmayı dilerim. ıı Fakat bütün bu devletlerle mliak mza • 
Her Hitler bunu müteakip .cizü Lokar • 11 ayn, Sovyet Rusya ile mi.ak hnnlemali 

noya nakl.tti ve tu sözleri söyledi: ta apayndır. Çünkü Sovyet R.,.. komi • 
uLokarno, Almanya için çok fena sün- nizme ve komünizmi )'&ymap iltİDlll 

lerde imzalandı. Fakat Almanya bu mİA· eder.» 
ka hürmet etti. Fransa bu misakın imza • Her Hitler, nihayet Almanyama R.ıl 
11na rağmen Lehistan ile, Çekoslovakya ile ifgal etmekle iatediii kat'I mO..nta mi 
ve diier devletlerle tedafüi miaaklar im • olduğunu, bu vaziyetten seri dlnmiyece • 
zaladı. Bunlann -hepsine bir teY demedik. (Deoamı IS inci 7'fs4•) 

Sovyet Pakhnı Fransız 
Ayanı da tasdik etti 

Son hadiseler aleyhtarlar adedini çok azaltnufb, Pol 
Bonkur : " Biz Almanyayı çevirmeğe çabımıyonız, 

emniyet dairesine almak istiyoruz " dedi 
Paria. 12 (Hususi) - Geçen hafta tır. 

Fransa parlamentosu tarafından tasdik o- Başbakan Saro ayan paktuun tuddr• 
lunan Fransa • Sovyet Rusya paktı bu ak· itimat meselesi yapmıt. Paul Bonkur bk 
pm Fransa ayanı tarafından da kahir bir nutuk söyliyerek Almanyanın idcilalanal 
ekseriyetle tasdik edildi. Eakiden pakt a· çürütmeğe çalışmıf, pakbD LokamOJa 
leyhtarları bir hayli oldukları halde son muhalif olmalarını anlatarak fU eld.ıl 
hadiseler bunların sayısını azalttı ve pakt söylemiştir: 
52 muhalife karşı 231 rey kazandı. Şimdi ((aiz Almanyayı çevirmeie uiralauJ'o
paktın kat"iyet kesbetmesi için yalnız rei- nız. Onu emniyet dairesine sirmele davet 
sicümhur tarafından imzalanması kalınl.J- ediyoruz. Fakat kendisi bunu istemiyor.• 

Diplomatlar konufU)'Or ve hadiseler yürüyor 
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r 
Her gün 

"" Müellilin lnynacti ·-Milletler Cemiyeti Tehlikede: 

M illetler cemiyeti "- tiefa t.elcM },ir 

tehlike ıcçiriyor. 

-.ı cemiyet cihan harWaden Bonra ııalip 
devletlerin ~ payJa1111aluına ı.min 

eden V f!J'A.Y Ye diier mualaeclelerin mer·i· 
yetini temin için kunahnuttu. 

Cemiyetin bapnda rol aahihi iki büyiık 
devlet vardı: .......... Ye Fnnu. ıBiitiin di-
ğer cemiyet ........ 'bu m clevleria peyki 
olarak rol alm1Jlardı. 

Kendılerini 1n1ıiltere ve Fl'enE!a ayana • 
da gören Al~a. JapCN\J'a cıbi devletler 
eu iki devletin aleti olmaia dayarn&madılar. 
Biu;r •esile ile cemiyetten çekildiler. 

J~.arun ~esine de Tatndk kal • 
mıştı. 

MiUetlu CAmiyeti küçük devletlere kar
i' mİJessir bir •ilih olarak k•UaoılıyOl'du. 
Fakat Çin mueloainde aczini izhu etti. 

Habeş mescleainde daha ziyade Jngiltert-nin 
mlıdafil kcaiUU. 

~et AJıınu.:ta l...obmo muahedeıti
ni 7'lt1P Reıa l.a'W'Dlanl i1saJ edince tdı:nır 
•azife b.tana çaimldı. Bu defa Fransanm 

meal.atini miidafaa etmek mechw-i}etind~ 
idi. Falat lta}yaya ltarşı zecri ıtedhir tatbiki 

meael..mde Franaatun muhalcfdi yüzün
den Milletler Cemiyeti vazifesim yapama • 

dıit cibi. bu defa da lnciltcreniu taalliılu 
yüıaiiaden Lobmo muahede.ini ihlal eden
lere k.arp harekete seçemjyecek vaziyette 
bulun.yor. 

Bu.un üzerine Fransa ha1dı olarak ieyan 

edVea- ve ccm.İJ'dteD ~ bildiri
yor. 

Da.ek iri c ! 1 &Çetin lı.ikmeti 
lah=n=11 oluyw. 

Cemiyet F ..... 'ft ~ •raanı 
idi. o.Jana 4la illıedikleriai y.punadıktan 
90Ull utlk ~,.,.,...,_NIMl'llt 11111mawı bbnıyor
du. 

Bu aebeple Londra müzakert"leri ruenfi 

netice •erir ~ FTansa Mille't'ter Cemi}":tin
delt çek~ie brnr •erine, ha cnrıİyet 
kapılarmı lcapamağa mecbur olacaktır. 

Bonun neticen ne o1a'bilir? 

Her devlet kendi vaziy,et.ini kerw:li 
veaaitile müdaf .. ya mecbur oku-. Bu ela 

eilihl~ aıttmr ve harbi daha zi,a44l 
)'akınlqtınr. 

* Miiellilin ltı,meti 

B İl' yaıtdaf ~ete ne ''erİy-- • -

nun mukabilini almalıdır. 

Bir çöpciiwiia yçtığı lıRsnct. bV c:-.ai

yet için ne bd.- laydü ia, o~· 

verdiii mükafat ta o nisbettcdir. 

F.bt ~ anıtmda. aarlwda l.ir 
defa yetifir bir dihinin c.emiyetc yaptıiı 

hizmet 'bu,U\ olduğu için, aldı~ mültafat 
ta o nisbette ~ °"11.ı.dır. 

Size iki misal: 

·. 

Silah İmanln kuvvet •• ~ arttmr. Madcll kUVv~, ma
nevi lıı:avvetin eea büyük temelidir. Kavsa mcak miilavi ailih • 
larla yapılına a'uvaffakiyetli netice v.-eltllir. I>iif*ı•••• -
fe. aldinnak istemiyen İlllan ve millet aiJülanmai• m•cbur • 
.tur. 

cJe kuvvetli olmak aerektir. 

Manevi kuvvet ve cesaret, evwli maddeten knvetli ....... 

t.a. ...... da ,.ürek ................ Bir aminin -- .... 
laha vardır, fakat ıölgelinden korkar. Çiinldi içi rahat clelildlr. 

FMat yalnız silih ve maddi kuvvet ... bir iman, ne de 1Jir 
millet için üfi ıelmes. Boiazma kadar eilihb ... ..- _....... 
11ünüz, gö)aelerinden korkarlar. Maddeten oldui- luıdar ..... 

Om.ek maddi lran~ten en-el imana manevi lnrvvl!!t lhmı· 
dar. Muen ~al olanların madcletea eDiWI olı..ıları Wç INr 

~-.ermez. 

(söz 
Bir apkluıbqµı 
Bir 111eJ11/elc.etira 
Şimentlif•r imtigası 

Ski F ran+ mühendiei Ha'beıistanm 
timendifer imtiyazını ee\.i hükümdar Me· 
nelitten almak için, kendisine 1ıörmecliii 
hir ıey hediye etmek iatemiı1er, ve onu 
hayrette bıraltmak için bir telefon maki • 

nesi götürmüıler. Menelik, makineyi gö -
rünce, hiç tafırDıamlf cW.e bu var, de· 
mif ... Daldan dai=, trampetlerle işaret 

veriyoruz. Bea böyle lam.tık işler iste • 

mem.» 
Mdıa'V'Cıe mnannclıa la.ıüimdu:m göz • 

}eri, bir anıhlt müher.dWleıı iııı ayakkaplanna 

ilitmiıf. ..• 
- Ha, 4-nit ı.- l.aalarda1l vf"l'İr • 

.... ben de aİlle ilutija Yeıiıila. 
Mühenc:lis1er o vece ..batıa k.daT ui · 

r-.ıp bir çift ayakkabı yapmıılar, ve 1-
-etle imtiyazı da .ı.....ı-. 

* AllMtr .. ronun 11utllu ve 
Loe .. ,.11 .. • 

F..atR l>atlaakmu .Albm .S.ro Ren me-
.eleei hakkındaki nutkunu Paris radyoaun• 
ela ... t J ?.30 da eöyl;,eceiiai ilin etmif
ti. Nutuk müteaddit lisanlara tercüme e • 
dilerek, her memlıe'bain radyo..acla _,a-

ARASINDA) 
HERGüN BiR FllRA 

Tabiine• 
E.titi Babaalide, kuclemadan lıir Ra

ıit Efendi vardı. 
Bu Rafit Eleneli, Kat-.kal taraf -

lannda 'tenha ve karan1ık bil' M>kakta 
otm11r, ıreceleri de e'IVine seç 111 eie 
mecbm olduiundtın feftalide !kor -
kaıda. 

Keltttaiu l:>apna seldi. '" iti defa 
üst iİllte bn:nanyollrya uinaYJP M>yul
du. 
~ "- 1.idieeJeri ~.r .. 

bnca, iıace, 8elDt dc:iiıtiam · i .öy -

leciaer. Fakat eoV bndinindi. ve ondan 

ça~cla. 
Bııa defa. tM.nca tapı ı lım tav.iye 

l
ettller-; e-~ ta. ft.wit Efeacli: 

- 0,.,..1 detli; lw.zlu ... da 
al..S.1. 

z 
1 ' 

1 

Ha11alet ..,.,.. 
Çıiaçai eeaü,.t 
Az.tarı 

Y-+ i s le • 
t- Ca.W A 'ıS. __...1ı;._ .. Wr 
~. ~ J - Kı•ıdaı_,.._ 

biri, nota. 3 - F enerbahçenin rakibi • .f -
Sa ney.apar'? Lqti. S - A....ıury.-...., 

ca okıımaQja i;iıı L.wlrula da 20.3() da 11.,._+--+--+--
aöylca.meai kararlaştınlmlfb. Halbuki in • 
-.idice metni ize.rinde il.t.ilif hasal eklu -

Kapitalist Amerikada Somerest Maq- iımdaa. nujyo idaresi .-Züade clurama -

kezi. 6 - Bet Jat"adan Wri. iııcMiim IMi • 
yiiiü, nota. 7 - Sanatın tükçe.i. .ani 
olmak. 8 - .A.raaktan .ad hazır, blıilt
lamak. ced. 9 - Frenlr.çe bazretJeri ta • 
biri. 1 O - b.atça. yardım teplanaa. 1 1 -
Hançerin eıidi. ıav.k ciıa.i. 

hua ieminde bir iüki.yeci va•au-. dı. Ve bir •nt seciketıek autlw verdi .•• 
Bu adam gup diiay..,ua l~ en bii- Londra raciye• '1ıı.. e9Da.U halkı ~en • 

yak ~isi ..P.... Se.ede nn ilci Jüka- dinnek için çefit çe§İt çalplar ~klıys.a da 
ye par, laer Wyeai 3 -.f bia ketime tıa- dinkyicileriain Oinôea fazJa tdefGO mü • 

tar. Ve yalnız İngiltere ve Amerika-de n~r ltllenıem vıe ttir o kadar ... mektubu :te-
--~~-1--!-ı' ı...'uirmeleriae mi.ai •'-m•dL haltb ol.alt kelime b.~ bir c:ıolar llhr. ~ ,_. 

So.yatiııt S~e!t itinde Maksim Gorgi - * 
1111,,aate kaç talebe var? Soldan •ia: 

nin eserleri ,'9 mİ1yon nüsh:ı satılmııtır. Pariste yükaek taluil ile meşgul 36044 

~ ~ ..W.. eaet" O.ıp1ne yüzde Diır talebe mevcuttur. Bunlar 15 - 51 '4 ü er- 1 - Tüninün yapılmışı. i>eyaz. 2 - Ba
kir verilmiştir. Gorgi bu sayede S.~t kek, 8700 Ü kadındır. Ecııebilet-e germce ,tak biçer, ~. 3 - Bir ~rimiı:, de • 
ilinde en çok pma kazanan adamlardan 52.32 Iİ erkek ve 1 ~96 a .kadındır. nizde bulUMK. '4 - Dere ne Y•P•" '? • Sal -
biridiT. Fnıtlllmlll iiniverııitelerinde <le nisbet tallllAunette t~rilli bir mahelle. 6 - Htm -

Yani iki cemiyet te dahileı ini tanımı, ~ 1-dar. tiyanlann peygamberi. Bitirmek. 7 - De. 
ve onlara hizmeti nisbetinde mükJ.c.t ver-

Diiıalrii 6almam11ın la"1i: 
Soldan -ta~ 
1 - Ay•1t1'abı. 2 - Yaka, aktam. 

3 - Apartaman . .f - Akaum, aa, in. 5 -
Ray, kle. 6 - Orak. mah. 7 -. Aza. iyi. 
layı. 8 -Ani, rey. 9 - Anam, zem. JO -
Enayi, adllm. t 1 - ihtikar, kar. 

Y akand.n ..-llY•: 
1 - Ayna!'oz. 2 - Ya, kara, -anha. 

3 - Akasya, at. ~ - Kapu, ki, ayı. 5 -
Amma, yanık. 6 - Bina. 1 - Batak, 
imar. e - ikmal. 9 - Şa, emir, ak. 1 o -
Sim, •yuma. 1 • - Nahiye. 

miştir. 

Bizde Ahmet Rasim, T evi;k Ftknt pa
aaız ölmüşlerdir. Abdülhak Himit. Hü • 
.eyin Rahmi, Hüaeyin Cahit aQC&k ı;~
lıilmektedir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Büyüklere., yaptıklan lüzmetin bT,ı • 
J.iını vermiyea ~ biziz. 

--······--······----··-----····· .. --··--
1938 .......... ""921 kt...U 

1936 rakkamı 44 dün ıaUTabbatdu. 43 
ıakbmının murabbaı 1849 d r. 45 -adedi
llİn murabbaam b11lm•k için iııe 1-ıayli bek
lemek lazım ~liyor. Zinı bu rak'kam 2025 
tir. 

44 senesi hrmtiyanhtt ;çin u~ geç -
mişti. Temenni edilir ki llMlnlhl.ı da he -

Dün ~ töm Jath bir kadın ıeldi -ve ai)ıyarak laa- 1 Hatic~ ':-h~~anın ~ ~ ~ ~Fabl Jaat~e sircfiii .. 
ımdan seçea .p prip macerayı anlatb. ı-.a kitap kiinyesmı Huaeym teldiad• 7u11111. Nüfus kayıtla • 

Ben ""'-- tlalcu ... Selimiyede, c .. i ----da lMr DU• nada Haaaa, hastane kaydında Hüae,ria. Ben .... wflerillia 
maralı evde ot~ Allabtan baıka kimsem yok. Hada- ve katibin kalicrafisinin bozukl\ljunun Jmrbm ;w. Bir Wrlii 
lııldı olWum için e•'-ılniyor ve çalJflmlıyorum. Bahamdan muamelemi ikma1 ettiremiyonun. N~e, kime ı...Ylll'Qlm, 
'-'• '" - w .. lımut maaı t.ai1amrufla. Annem 336 derdimi nasal anlata)'ım? Hastanenin a.,lritibi her ıidifinlde 
~da ö1lli, .ölünce ..... kestiler. Bu itte bir 1...J'9lek olclu- beni kovuyor. 
ltmu, hellim ma.,- 1-ilmemesi ic8ıp ettiiini an...,_.k içia - Buradaki Hasan anp barflerile HliHJin 11"bi yazılrmt, 
tlerhal iatia ile ...._. 111 .. ...-. miiracaat et.lıim. A.nemia ben ba )'UllUD hilüını J'87•ınern. el• _.... edenen ıeni de 
iliiM ~ in..wkli, -em Haeeki hastanesinde ölmüttü. Adı nahtekir» di1e polise nririm. di)ıer. 

İSTER iNAN iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 

Tramvayların 
Verdikleri 
Ders 

._ _____ E" Ekrem-Talu-

ş ifhane yokuşu faciasından bcı~, he• 

men hemen gün geçmiyor ki, lstan• 

bulun başka başka semtlerinde, frenleri 
tutmayan bir arabanın az kalsan bir kazaya 
eebebiyet vermek üzere iken önüne gt:Çil • 

diiini duymıyalım. 
Bunu şeamete atfedenler olclu~u gibi, 

tramvay firketinin veya belediyenin ihma .. 
ne. tekaaülüne., arabaların sık sık 'e la .. 
kile kontrol edilmemesine de hamlcd~n .. 

''!f ..ar. 
Ben ise, eşyanın da hazan, tıpkı n.ıh ve 

ainir taşıyan insanlar ve hayvanla~ gioi 
tabiatin fevkinde bir kudret sahibi olduk " 

lanna inanının. 
Onun için bana öyle geliyor ki. :stan • 

bulumuzun bu köhne, bozuk düzen, za • 
vallı emektar arabalan, yıllarca hayret ve 

takdire şayan bir tahammül ve tevckküll~ 
tapmaktan usanmadıkları ~ete, çii " 

riik.lüğe çekilmezden evvel t.fr de ahlakı 
derei vermek istemişlerdir. 

Tramvayın vereceği dersi ibret ne ola" 
cak) işte, olsa olsa, frensiz hareket eden'" 

)erin doğru yoldnn mutlaka çıkacaklannl 
ve frensiz: hareketin ekseriya bir facia il~ 

neticeleneceğini isbat etmekten ibarec ka• 

lır. 

LA.kin bu da yine oldukça mühim bit 
dentir. Harbi umumiden eonra. dünyanıQ 

Pfıtini görüp te bap dönmiyen yi.1Teğİ ağw 
ana -ceJm~en pek az ltimee vardır. Üzerin 

ele yqadığunız Küre de, tıpkı l~•anbul 
traınvaylan gibi &ensiz. pfhane yokuşun• 

d .. çOlt daha dik bir bayırdan aşağı olan• 
ca luzile tuttunnUJ. gidiyor. Onun da n• 

il.ti;,ui, ne de ınecburi tevakkuf yerlerin• 
-Wmt ettiği yok. Yolunun üzerindeki( 

3 7 ----~ - ' LE t•ı C _.. 

Biliyor Musunuz? 
1 - Metternich kimdir) 
ı - lnııHtere. lrlrandanın serbest hfl ~ 

1t6met halinde tesisini ne vakit kabul etti? 
3 - Gregoryen takvimi ne vakit nıer·,. 

yet ınevküne girmi§tir. 
4 - Sonuncu Mısır Hidivinin adı n~ 

dn 
5 - Türkiye en geniş hududunu ne vtl 

kit kazanmıştı? 
(Cevaplan Yann ~ 

* Dinkü Suallerin Cevaplan: 
- T ransuval muharebeai k.raüçe Vik" 

tGl)'anm zamaıunda baf}nmıttJr. 
2 - Fransaıun ilk cumburreiei (fiyeı), 

dir. 
l - Şark vilayetlerimizde en nıeşlıof 

iki nehrimizden biri (Çoruh), ikincisi A • 

ra8tlr. * 
.f - Heybeliadarun köprüye uzaklı•• 

10 mft, 800 dür. 
5 - Büyük muharebede ailahını ilk "' 

larak teslim eden devlet Bulguistandıt• _._.. ......... -......... ....-.. --·-----
hk ıoseyl kim faptı? 

Mühendislere sorarsanız eize <'Maka • 

d . b" · } · · t oldll" dam» ıye ır nevı yo 111mı mevcu 
iunu eöylerler, fakat bu ismin .ne dı1• 
konduğunu izah edemezler. .. 

lekoçyada Ayr ismindeki ufak bir şe 
hirde bundan yüz sene evvel Mac A~ 
isminde bir adam taş dö~:'~~ek .:e 1~ .. 
mayı ilk defa olarak dutunmiift"Ur· '.., 
onun. batııasuu tazizea fimdi Ayrde _ 

....,._el dikilmektedir. Bu a7ede cı M•~•M: 
daaa~> kelimeainin delilet ettiil ~ 
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Slyaset Aleminde 
, ................................................. ' ........... ~ 

AF BABIBLERİ TELG 
Al 1 ltalga ile Habe

ıistan hakikati 
Anlıyorlar Kat'i harekat başladı 
İtalya ile Habeşistan arasınCla vukua __ ------------- Otuz bin kişigi 

/dam ettiren 
dü ı::~ü;:::ı~~:;.at;::7a A~~:~:~ Beş ı·talyan ko"'lordusu cenuba ve 
ibir yenisi patbuıak ıistidadını gösteriyor· 
Şimdi hcıkcs 1-labcşistan muharebesini 

Sadrıazam 

i::~~~ ~:t;ıari::z~~~,~di~ar~e.si~:~~~ cenubi garbiye dogw ru ilerliyor G :.~:.y::ı7:.~· ::.~::.b:: .. : 
patlatılması için bu merkez1erden hangi - da Fransız ihtilalikebiri aırasında kral oa 

~~ ;::t ~:~~e=f::~;: ::a:"~~:ı: ha!;,o:~~a~~ıe~~·~liriyor: Royterin 'ı "'y-........... e-... n .... -ı;--t-a_a_.....r ..... r ... u ... z .. J.a ... r ..... ··h···a· .. n ... ğı: ::::~~ ~~~:~ ~!a~~~.d~!:ı:::!:!treo~-; 
dünyanın .alcıbctini dü üıvnek ~evkün~e Şimalde yeni bir ltalyan taamızu nİ§liğinde siyah bir ağaç parçası içine ye~ 
bulunan milletler, bereket ·H:rsm, lıenuz . . leştirilmi§ bir bıçak ... 
bu tehlikeli yola doğru adım atmış değil • helırmektedır · • t • k ti •• t • h Bu yadiglrın bir meziyeti daha hatır • 
ferdir. Fakat ne de olsa. ufuk !karanlık - R~yteıin şimaldeki İta!y.an. 0:~uıarı 1 ıs 1 ame ere mu eveccı (atılıyor: Mari Antuvanetin yumu~ak v~ 
trr. Her tlmltta teblike bulutlan vaıdır. nezdinde bulunan muhabın l:>ıldınyor: güzel ensesini de okıamak bahtiyarlıiına 
Fransanm Ren cya1etlerinin tahliyesini is • Amba A1aginin cenubuna halyan Askeri nıuharririmizin mütaleoları ermi§; o da bu bıçakla öldürülmüıl 
tem esi, Almany:anın ıisc, bu isteği dinle • bf alan .gönder.'lmiştir. Tak.kaza neh- d ilk defa 1893 de cellat Roch tarafın • 
ınek ıöylc dursun, )'arın Londrada topla- rfi.nin öte tarafına Şire ve Tembien Avru~a bü.tü~ nazarların ~en 1 dan Brükselli bir kolleksiyoncuya satılan bu 
nacak olan Cemiyeti Akva~ t~plantıs.'na bölgesinin batı cenuhuna da kıtaat I~~ ı~e çe:.n~ş ~~sı .Jıasebıylc 1 tarihi hatını, o zamandanberi bazı sahip • 
murahhas dahi gönClenne.k. nıyetınde go • gönderilmi~tir. ikmcı plana d.uşmu gorunen (Ha~- ler değiştirmiı. ıimdi de aatılıkta .•• Mc • 
tünmemesi, vaziyetin nezaketine çok açık Bunların hedefi Ambara vilayeti ltalyan) harb1 hakkında, 2 • 3 günlük ruh mwnız1 
bir delildir. Maamafih, şimdiye 'kadar ya· . . . kt' B böl enin ba.Jı- sessizlikten sonra, dün gece bu mese· Gene Fransaya ait ba~a bir habera 

h 1 "b' ih .. çıne gırme ır. u g 'i'' d . ha l 1 Pllagelen bazı yanlı ta min er gı ı, c~u.ı h . la G (l 1tal anlar için le)fe aır y ice baberler geldi. Krallık .zamanından.beri babadan oğula. 
•· 'tsizliğc düırnck doğru dcğüdir lngılız ca şe rı 0 n on ar y B h beri · bi l w " meslek deği§tirmeyip cclliıtlık eden, hot • 
ı__,~. . . C . . A ,_ • ı. faydalı bir hava üssü olacaktır ve bu- u a crın ze an attıgı mana • 
..aı;uncsının veya cmıyetı ...-.vanı .a.;;oııse- . lhd" d"t b'I k. ı ları :sıralayun; ta vaktile hu yüzden zengin olan bir aile • 
&·inin son dakiknda vaziyetin vehametici radan Adısababa tc ıt c 1 e ı ece - I G ek . l' nin son ferdi, ıon mmanlarda Fransada gl-
giClerecCk bir çare bulmaları ihtimali hiila tir. hel · c~ k'§ımal, gerekse Soma ı yotin iskemlesine oturtulacak kimseler pek: 
~·ardır. Royterin Adisababadaki muhabiri edep erm 

1 
e l ı tayyare me1yd.a~larınb • slk bulunamadığı için i18iz kalmı§, sıkın .. 

Fakat bu icnnşık vaziyette, cen arneii bildiriyor : an u!an ta yan tayyare ermın, ~ tıya düşmüş! 
tarzı hareketi ihtiyar cden1er, ·mdiye ka· BC1i İtalyan uçağı açık Dchrcmar • ı son. gunle:de. h~r zamandan fazla b~r Halbuki vaktile bu cdlat ailesinin ço • 
~ar bu yoldan uzakla§ll'lı§ görünen lt~l~a lkos şehri ile Gojjam vilayetinin di - faahyet gosterdı~~ri .. anlaşılı>.:._or. Bı~ cuklarının isimleri Fransada kasabalara.: 
ıle H be.Patan olmuştur. Avrupa iılerının ığcr :bazı yerlerini bombardıman et - taraftan Tana golunun cenubunda~ı köylere bile verilmiş imi§; ne şerefli aile., 
do.ha kan§bğmı gören .muharipler, Roma- mişlerdir. Henüz teeyyüt ctmiyen bir 1 Gocnm mmtakasına, diğer taraftan Sı- Gtt.. ~ fi ne hayırlı ırazifel 
?an gelen bir l'adyo haberine .inanmak caiz habere göre, iki İngiliz misyöner.i ile 1-damo {yahut göller) mmtakasına tev- J :"'f' Al • Osmanlı lmparatorluğunu en tehlikdi 
ıs:: muharebeyi bir taraTa bırakarak sulh beş sivil ölmüş ve dokuz sivil yaralan- cih edil:O tayyare taarruzlan, pek • ıS'.; ~ 2'• ,,., z.amanlarda tedbiri. aklı, icraatı ile fela· 
rnuzakeresıne 'lba.§1amayı da'ha faydalı bul· yakın hır ftalyan umumi taarruzunun ~ ~ ~....... lcetlerden kurtanp memlekete faydalı olan 

ı mıştır. .,<-o ~~o ' -L d K 1 M h P 
mu ardır. • •. ""d b k 1 alametleridir. ,.. mc;~uur sa razam öprü Ü e met a~ 

Bir zamanlar, büyük bir hını ve ıiddet- Genıf olçu e are et er Bu ta al1e fa l' . d t - ihtiyarlığına rağmen pek şiddetli bir a • 
le birbirinin ıtlzerine atılan bu ik.i millet, b1r Asmara, 12, (A.A.) - Yabancı l yy a ıyetl. cs~sı~ a - ) eni umumı ltalynn tanrruzunuu ınuntı::mcl damdı. Padiph dördüncü Mehmedin pe • 
L_ • h b" 1 . ld kl .. talyan ar hem Hab,.!':lerın bu ıkı mm- ist'k ti · · - t • k k' 
llMlÇ nyJık boğupnadan nefeslen kesilerek.. mu a ır erın haber a ı arma gore . -.- w 

1 ame ennı gos erır ro 1 rişnn, disiplinsiz, karma karışık devrinde 
t'ine selameti sükWıctte aramaya haşla • bütün "Şark cephesi hareket halindedir. takacla :kuv;e.tlerı olup olmadıgını, ]erinden çıkardığımız mananın ayni • ancak sadrazamın ıiddetli, çabuk, korkung 
ını lardır. H&diso, onların vaziyetine düı - Hava faaliyeti had bir şekilde devam v~rsa . y~rlerın~, ~evcutl~~mı . ve ter - dir · Bundan maada bazı telgraflar da icraatı anarşinin önünü alabilmiıti. 
rnok meylini g~teren1er için ibret alına • ediyor. Bilhassa Tcmbien'in cenubun'- kıplerını (yanı pıyade, ~~varı ve top· ı şimalde yeni bir taarruza hazırlan- Köprülii Mehmet Pap beş sene sadri· 
en~ güzel bir ~erstir. Aca~a •. hu de~s~en aa geni~ ölçüde hareketler göriilmek • çu. sınıflarından her w bırıne mens~p makta ?lduğunu sarih olarak ifade et- zamlık etmiıtir; bu müddet içinde tam O• 

iııtıfade etmek ıstenece'k m1dır, denıınız) d' kıt alan olup olmadıgını) iceşfetmege mektedırler. tuz bin kişiyi idam ettirıni§tir. 
Selim .Rqıp te ır. . çalıtımışlar ve hem de kuvvet bulun - Bu telgrafların çoğu, yapılacak ta· Demek ki vasati bir hesapla senede altı 

----- Roma 12 (A.A.) - Havas aıan • d ~ d - h 'kl · l · b "'° b. a d b ..:ı ·· d ltı b k - ' ugun an şup e etb en yer en om-, arruzu ya1nız şimal cephesine şamil ın, Y a e§ ,,. .. z, gun e on a uçu 

Fransız kabinesi sından : baiam1şlardır. Bu bombalayışın mak- gibi göstermekte iseler de Sidamo kişi! .. 

Değişiklik yapılacağı ha
berleri tekzip edil!yor 
P•rlı, 12 (A. A) - HlkOm•· 

tin ekseriyeti teşkil etmeyen parti 
tef lerloln de kabinede temıll edil· 
••lerhil temin lçlo, ıyakıada ka· 
blnede bir değlıiklik yapacatına 
dair malbutta ,akan haberler 

r11mu tekzip edllmekteteaır. 
HOkümet, ılmdlllk, hl, b1r ta· 

an lcraıını dnınnmeme'ktedlr. 
Sıçlm tarihi 26 nJıau olarak 

t11bit edilmiıtir. 

Emnig•t direktörl•r.i 
Arasında deği,llclik 

Ankara, 12 ( Huaual) - Em· 
nlot dlre'ktörltılderine tayin adileıı· 
lerlo llateal Ali laatike iktiran 
etmiştir. 

Konya emniyet mndDrl Ke· 
l'lm Helcirl emniyet mlldllrlllltın•, 
Edirne emniyet dlrektörO Demir 
Bitllse, Manisa emniyet dlrektörO 
Zekeriya BlnKlU villyetine, Zon· 
tuldak emniyet dire'ktörll Hal<kı 
Çorubı, Rize n:uiiyet direktlSrll 
T evflk Zonguldağa, pollı mUfat· 
titler.inden Necmettin S.yhana, 
Samsun emniyet dlrektörll Kenan 
Rlzeye, Bozkır kaymakamı Suat 
Ttlbıin Eilirneye, DJyaribeklr em• 
niyet dlr.ktörll Maxhar Koa1aya, 
Çanakkale emniyet dlretktör:D 
lbralllm Dlyarlbeldre, GISrdH kay• 
ınakamı Muhıln Kutamonı uml· 
rat dir .. kt.örlllğUne, UluburJa kay• 
llıakamı Tacettin Manisa amnlyet 
dlrektörlllğOne, emniyet itleri 
Umum .mlldlirlUiO altıocı fUbe 
nındnr muaYlni Nanat Çanakkale 
•mnir-,t aıtıdUrlllilln• tayin adil• 
hıİf .erdir. 

Bingöl sağlık direktörlüğü 
Ankara, 12 (Huııuai) - B.1· 

ok:u hUkfımet tabibi Doktor Ce· 
lal Bingöl vilayeti sağlık dlre1'· 
t~r:üğftne tayin edilmiıtlr. 

_iyi _habe. r alan mahafil, süc_I 1-ı~.re_. at ve 'hedefi bu kıt'aları ~mal v ce- mıntakasında yapılan tayyare kp_cıjf Köprülü Mehmet Papnın celladı Zülfi· 
1_- k f 1h_,_L_d ~ b - k-t -Y kar ağa, vezirin emrile dört bin ki§iyi ken· 
Kahn ın ış_a ı. aıuan a ~am ır su u nup cephelerine gitmekten menet - bombardımanları bize cenup cephe -

h 
ıt ed l di elceğzile boğup denize atmı§ ... 

mu aTaza ıyor ar. mek ı:e .dağıtmaktır. sinde de yeni bir taarruz arifesinde Fransada isimleri kasabalara verilen cel· 
Cenuba doğru il - Gelen telgrafların çoğunaan bulunulduğunu anlatmaktadır. Tat ailesinin efradı her halde bu rekora 

'.Atımara, 12 (A.A.) - Birinci ve 'Ç!kan mana dahi tayyarelerin faaliyet- (Devamı 7 inci yüzde) yaklaşamamıı olmalıdırlar. 

üçüncil kolordular muayyen hedefler- nazik bir mıntakada tazyik icra et- dafaa mevzileri teşkil eden yüksek Cellatların isimlerini tehirlere vermek a· 
le cenuba doğru nerlemektedirler. Di- . deti iyi ki bizim memleketimizde yok .•. E-
ğer üç kolordu, cenubu garbiye doğ .. mckteduler. noktalan işgal etmişler ve bu yeni ğer olsaydı Köprülünün celladı boğduğu 
ıru, imparatorluğun :vahdeti ve Habeş T akkazanın bütün sığ noktalarını mevzilerde tahkimata ve topçu kuv • adamların sayısına göre isminin yalnız bir 
mukavemeti noktai nazarından çok alan İtalyan kıt'aları, tarassut ve mü- tl · · l · v ba 1 1 d .§ehre verilmeıini azımsar, belki de eski O.. ve erını yer eştırmege ş amJt# ar ır. manlı imparatorluğu ülkesine Zülfikaria • 

Talebelere verilen harç Hükumet 
Aleyhine 
1,600,000 

Türk kuşunun bir tan dımilmesini isterdi! 

lıktan tayyare vergisi 
alınmıyacak 

Aakara, 12 (Hunal) -~Aake
rl mektepler taleb..U• leyU mek· 
tep talebelerine harçhk Jll&hiye· 
tinde verilen paraların Tayyare 
••ralıl kanuna flmwa harlchıde 
kalması maliyece •IAkadariara ta• 
mim edllmlf\lr. 

Yumurta toplama yerleri 
kontTol ediliyor 

Ankara, 11 ( Husuıi) - 2ı 
Martla mer•tyete pecek olan y.
nl yumurta n1zamnam811 iktisat 
veklletloe mUbiaı toplama yerl .. 
rinde ko1atrol kombyonları teşki
lini Termaktedlr. ilk olarak Zile'• 
de bir komt.yon 'kurulmuıtur. 

Li,.alık dava 
Berzencinin davasına 

Martta Ankarada 
bakılacak 

27 

Ankara. 12 (Huıuıi) - Milli 
mftcadele ıeueterinde g811terdiğl 
)'Bramkhrr " yapbğı itlerden bah
ailc b'ftkumet a'leybln• J ,6000,000 
iralık <da•• açan AbdOlhamit 

Beruncinin aaTaıına 27 martta 
A•karada baflauacaktJr. Bu ı:a· 
tın davaya alt tlmdiy• kadar top
~Httı ~kain Ud çeata doluau 
tutmaktadır. 

muvaffakiyeti daha 
Ankara, 12 ( A. A) - TOrk 

kuşunun 98 tipindeki bir romor.ku 
bu sabah aaat 9 40 da Veclblnio 
ldareılnde Kayseriya uçmuıtur. 
Romorkta Türk kuıu talebedoden 
Raif vardır. Bu uçuı geçenlerde 
yapılan Ankara - E11dıehlr uçu• 
şunun nlltemmldlr. 

Ankara, 12 (A.A) - Bu aa• 
bah aant 9,40 da ıabrlmb:den kal· 
kan Tork kuşu rom5rku saat l 2, 
20 de Kayaeride yere lomlıtlr. 

Taşocaklannda çöküntü 
Ankara, 12 (Huıuat) - Son 

yağ;murJardaa Oaj mahallesinde 
taı ocaklannda bftyftk bir çGkBn· 
tU olmuı •• taı 11arçalan o el· 
vardaki e.t.Tln bir çotunu yık· 
IDlfbr. Ôl .. yoktur. 

~•zar Ola H ... n & Diyor Ki: 

- Hazirandan 
belediye •• 

1 

itibaren, • . . iptidai temiük v~ta· 
, larını kaldırıp. 

. ... Yerine modern tanklar 
ıetirt~, Hu~ Beyl 

Hasan Bey - Yaaa?. Bu 
tanklar ıoçebilsin diye, ön • 
cec:I• aokaklan da geniılotip, 
kalchrmılandı tamir edecek 
öyle ... L 

İngiliz efkarı 
ve taahhütler 

Serbestçe imza edilmiı 
taahhütlerin ihlali takbih 

ediliyor 
Londra, t2 ( A. A ) - Slr 

Auıten Chamberlalo Y• kabloere 
memur Lord Euıtace Percy dlln 
akıam nutuklar aöylemiılerdir. 
Bu nutuklar, lngllh efkArında mfl. 
ıahede edilden cllz'I değiılklitl 
kuvvetlendlrmittlr. Bunlar, filha• 
kika, serbestçe muyaf ak at 'H im• 
%a edllmlı olan teahhllUerln lhll• 

Unl kayataıı, ıartaıı Ye kat'J ıuret
te takbih atmiılerdlr. 

Maarif tayinleri 
Ankara, 12 (Huıuli) - l.t ... \ 

lbul KUltllr direktör muavini Şev
ket Snreyya'na• ikinci 11nıf ma .. 
rlf enıpektörlUillne, BalıkHlı koJ. 
tllr dlrektörll KAmll'in birlncl ı .. 
ael enıpektörlUk muavinliğine, Ba
lıkesir kultnr dlrektlSrllltUne e .. 
lıkealr mektebi dlrektörQ tayin • 
dilmlşlerdlr. 

~-~~- ' 
Üzümlerin Standarizasyon11 

Ankara, 12 (Huıuıi) - Nlaaa 
ıonlarıoa doğru burada llzU• 
ıtandarizasyon konıreal toplana
caktır, 
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ŞBBIB BABBBJ,IRi ............................................. 
Sahte asanatika yapan 

bir şebeke yakalandı 
U.11uşturuca 
Maddeler 
Tahkikatı 
Müdür Ali Sami aynldı, 
yerine Hamza Osman 

tayin edildi 

Uyutlurucu maddeler laldu
randao Habetietna ı&aderilmek 
lzere abnan. fakat .. eJ• 
ıönderilditl .......... ,.. 3 bla 
kilo afyeo llakluadald tallldbt 
hayU ilerll~mlftlr. 

Tahkikat iki cephedea de•a• 
etmektedir. Acili •• idari. Adi 
tahkikat U.tiua malak ...... 
devam et•ektedir. Buracla -c1a 
cılara af1onlan HelMfhtau .... 
dermek lzere AbD alaa Çlpro-
tun duruım•• rapalmaktacls " 
b:r kaç ı•• HDr& ........ ,. 

de•am edilecektir. 
idari tahldbb ela n ..... 

•akanlılt baımlfettlfl Html r•P
••ktadar. HltDIDDa r•..-. 
elduiu tabldkaba bir 1 .. ılae 
kadar ..,.. erecetl a.ıqd .. kta
thr. Afyoa lnlalAnada Ud .. ı. 
itten el çektlrllditi llJleall ... iM 
de mOfettiı He..ı b• •••.ta 
hiç blrf•y •1•• ....... .... talı-
kikabn bir iki ,One kadar bltec .. 
ti 1 ıimdlllk a6yleaecek lal~ blrfeJ 
Glmadıpı •e talakikattu kat'ı 
I> r netice abnmacbtım blldirmlr 
tir. Diiu tarafta• af1on lnlalıua 
amum mOdDrl AB Sami ile tica-
,., ı•fl Şelfk •e .. , .... fi Saffet ltt,a 
•Jl'•llDlf •ulyettedlrler. AB S.... 
ain yerlaı it Banka11 lldaci •D
dllrlerlnden Hamza Otmın tayla 
ed.lmlftlr. Ali Sami ele dlll Aaka
raya altmltt~r. 

Uunkapana köprllsl tamir 
ediliyor 

Unb.,.._. köpriiaünüıı 16 biq,liraya 
tamir ec:lileceii anlatalmıf, tamire der
hal baflanabilmeei için bütçede 15 bin 
liralık münakale yapılmuı Şehir Mec
lilinden iatenmiftir. bu huauataki mii
sekkere dün mecli8e aönderilmiftir. Bu 
pnkü toplanbda aörütülecektir. 

Gazi köprüıünün İnfMb bazubJdan 
• hayli ileılemiftir. 

T urtılık ıılatı 
Dün Budapqpteden T6rko&.e selen 

Wr mektupta bir firmanın memleketi
mizden tuıfuluk aalata ile domatea ia
tediji bildirilmektedir. 

Tmkofia keyfiyettea allkadulan 
haberdar etmİftir. 

Usta11n1 öldurmık lılıJM 
mıhk Om oldu 

Ayvanaaray Süreyya Eabrikaaında 

.-nele iken itinden çıkarılan Mehmet 
edmda bir ıenç ayni fabrikada uıta 
hata T evfiii tabanca ile öldürmek İl • 
temİf, fakat bir el attıktan aonra ta • 
bmcaaı arızaya ıığradığuıdan muvaf • 
fak olamamıttar. 

Mehmet bu ıuçundan dolayı 4 ae -
ne 2 ay hapse mahkum olmuttur. 

12 yatında bir kız kayboldu 
Küçükpazarda oturan 12 Y8flann -

&la Hatice kızı Fatma bir kaç gün • 
denberi kaybolmuttur. Fatma mekte
he gitmek üzere evden çıkmıf, fakat 
bir daha dönmemittir. Zabıta Fatma • 
71 aramaktadır. 

lıtanbul limanmrn prcj"leri 
Liman Genel Direktörü Raufi Man

Jal Ankaraya gitmif, liman kadrosu 
de hazırladıiı projeleri vekilete ıötür
aüftür. 

Hakkımız 
Yok Mu? 

lllr haata -kik ortaaında 
.... klldı 

Takkecide Odalar 10bimda otu • 
ran ve dilenerek aeçiııen 7 5 yapnda 
Fatma evvellı:i aUo .. iMleri tutup • 
rak YanmJf, 2 4 eut IZbrap içinde )uy. 

randıktan 10nra 11eıyanlar tarafından 

belediye haatanelerinden hiriaine kaldı
rıhıutbr. 

H-..nede bduun yaralanna bab1-
11Uf, üzerindeki elbi.eler mikroplu aö
rüld~ea çSanlap ,.kaı.11o kendio 
ei efe OrMa tadllltk edilen~ bir man
toya anlara& ıetirillp eYinin hahçe • 
ne bnakılmattar. 
K.-~ ...U olmad.ja 

için ........ ~-- ......... clört aut 
eonra da ilmfittflr. Şu •brlan yazchil
mız mada ölW hal& ~ l>arakal
clıja yerde durm.ktadır. 

BeJediye lautaneleri ae İçin kurul
muftur) Dileen Ye 75 JaflDda olan, 
ölmek Uzere bulunan en falı:ir huta:rı 

evinin ~ kendi haline bırak
malı: için mi) 

Bu iti yapanlar laaklı:ıacla takibat Y.• 
pılmapcak. bu IMiyük auçua cezası "I" 
rilmiyecek mİ), clİye IOl'UJ'Oruz. 

Hakki•• 
Yok llu? 

Ekolllllli lüa• 
EkonomJ baba& C.IAI Bayu, 

• Aakara'1a laarelset etmlı n 
l.t•q•da bir çok •••at tarafut. 
daaluiurlaallllfbr. 

Halkavi ıper kolu komitesi 
Haıke•I lpOI' kola komlt..ı 

din rılbk toplublam Jap .... , .. 
al lclan laeyetlnl açmlftlr. lclan 
h•1•tl batbahfana M. s..ı 
Karayel, lyıBldere de Sual Cemal 
Sa1111m, Ahmet Duan, luet Mu
hittin Apak. ı..a11 Halda latl .. p 
edllmlılercllr. 

Kensrecl• iki ••• aarfuacla 
1apdan ıpor ltl•rl hakkıaclald 
meral raporu olmamae J•DI J•pa
l11eak .... uklaada ..... kararlar 
•erilmittlr. 

fırıp tDccarfan ıı lnhlnr 
an11, ... 

ı.1a1aar1u ldaral euap tlccar
lanaaa idare ucllJ•liacle ba.lunaa 
praplanm lark Mlda -t um.
da çekmelvl abl takdirde k ... 
........... ...,. .... ti ahaaca-
jam bUcllralftl Ba karar ..,., 
tlccarlanaı bl1tllc bir •dtteJ• 
cftltllnnlttlr. 

lnlalaarlar lclaruiad• bir sat 
ba lauaata demlftlr ld ı 

- •Kabatqtald llapatdlrllk 
l>lnuıada 1ulclea bir talam 1..._ 
1at •• tacllllt ,.palacahr. Buaua 
lpa prap tlccarlanaa maUanm, 
ardl7emlldea lork Mkb Aat ..,. 
fmcla ahDalanaı Wldirdlk. Tac..,. 
larm •ah • .,.,. pdllf llnd• 
itibaren kark bet ,aa arc111e pa
rua aı.mu fabt lark aıtma 
p kilo battaa JlrmJ pua ardi
J• lc:Ntl allrclalr. 

Kabatqdald ı .. ııt •ul,.tlle 
fimcHllk f8rap tlcculannaa ..ı
larlau arcli1emlıcle bul .. da,..la 
maddeten lmkla kalmmmttJr. 

Fakat yaptısımıı bu te .... t 
•• tadllAt biter hltmu bu hal 
b&yle de•am etme1ecak •• it Jl
ae eıkl haline rlcu eclecektlr. 

Şiılıane 
Faciası 
Tahkikatı~ 

22 yarah tespit edilmişti 
tramvay firketi daha 10 
yaralı olduğunu bildirdi 

Şltbane tram••J faclaraam ad· 
il tüldlsata de•aa et.ektedir. 
MDddei umumilik ba kaaa•• , .. 
rahlarıaa (61ealer dahil) 22 olarak 
t_.lt etmlt •• lfaclelerlal almfb. 
Fakat TramYaJ firketl Mlddel 
amumllll• dan 1 O 7arah liatulal 
clalaa Yermlftlr. Baalar kuadu 
Uftf Jaralarla kurtularak eYlerla
de tedaYI ..... Jolcalarmr. Baa
lana ara•- tra••a1 uabaaam• 
prparals claY&naı J•ktafa K•an 
.,., aparbla .. dı , ......... ka-
.. ela Ylrdar. Din TramYaJ ..... 
keti mlfettlflerinden Saal lıllcl
del amamllla• ı.ı.nll •u talald
bb idare •d• muYID Hikmet 
Soaer'le 1arablar n ranhlana 
Yad1etl laaldanda koauı•aflar• 
Mlddel •••mDik TrımY•J tlrk .. 
ti tarafaaclM liatul ..Uea 10 7a
r.ı... da ladeluial alacak •• 
icap edea •a1111111 takiltata ..... 
daa ...-a Htlanacakttr. 

Akay için iki vapur ıhnuak 
Akay idareai için iki yeni vapur a

luımuı kararı.,tınlımt, muhtelif Av· 
rupa tezgahlan ile bu huauata temu • 
lara aeçilmiftir. 

18 lırt flhitllrl ihtifali 
,, Mart .. laitlerl llatlfall bu 

.... EJlpte .. laitHlde 1aptlacalr
br. ihtifal proın• 1l7le tertip 
edllmlftlr: 

1 - Merarlm uat 15 te ...,_ 
la1acakbr. 

2 - Hallı adlM·-..a •eo
llatea. latanh111 Hallse'fl achna 
Şelanmlnl Halketladea. Ylbell 
taun .. nçlllf adma Mili Tlrll · 
talebe hlrUlfaclea, birer llJI•• 
Yerllec:ektlr. 

s - ............ laa••ca-
lacaldar. 

4 - Auerl lnta ,.Wtlerl ... 
llmla1acakbr. 

5 - Alk_. .... " ••ktep
ler ı.Pt naml yapacaktır. 

8 - Gept ,...... •ltealap 
......ım hlbalf olacakbr. 

7-0alqam ı.tubal laal
ke•lerlllcle Wnr llJleY Y•rll..U. 
trı. 

Bir lnr11z tevkif ıdlldl 
S.ltuaU..t blrbaci ..... c .. 

1a .. lık .. ul ŞDkrtl acbacla bir 
ubakah71 te•ldf etmlttlr. Şlkrl'• 
... IUÇ1I Qball'd• bakkal o.. 
manın ~ekmec-deld paralan 
..... aktar. 

..---------------
Nöbetçi 
Eczaneler 
Ba ... ·•••lll ................. , 
Beyoilu: (Tabim, Beyoilu). Şİtli: 
(Baronyan). Galata: (l.met). Suaat-

HaliÇtl bir audal par,._.,1...a. ya: (Teofiloe). Bakırköy: (Merkez). 
P ,... Betiktatı (Nail). S.nyerı (Alaf). Bü. 

Ka•mpqa lakelul 1andalcda- ~ela: (Merkez). Heybeli: (Yuauf). 
raDclaD Mahmut •••elkl rec• .... Huköyı (Halk). Kuunpap: (Mer -
dalla Unkapuı lakelell J••ınclaa lı:ez). Şehremini: (N&zım). Oelı:üdar: 
ıeçerken Liman tlrkethaln 8 ... (Ömer Kenan). Şehzadeba11: (Alaf). 
maralı motoru HDdala ••""'arak Küçükpazar: (Hikmet Cemil). Alem-

El yazması kitaplara müstahcen minyatürler yaparak 
eski eser diye seyyahlara sabyorlarmış 

PoU. memleketin aaan atlka· 
.. •• jlbek terbiye laillerial 

alabla•chru bir Wcliee1I teapit et
mittir. Ba hem ukl • .., taklidi, 
laem de •latÜC• ....,t1at euçu
Da ltlr U8J& toplaJaa bir hldiae
clir. Eald arapça Nrf •e nahi• 
ldtaplınna mlatebcen mlayatllrler 
Japarak Hyyalalaa aldatan bir 
.. beke 1akalan ... hr. Ba .. beke 
tl•cll lu,.etl kalmayan •• olmıyaa 
,.... arapça clU •• clia kitapla
,... le 1a,falannan ortalanna çok 
aplt •• •a.tehc:ea minyatlr talr 
llcll " ....ı.ıer 11pbn1or •• baD-
lan .. 111 Tark ............ ., .. 
nk MJJalalara ubyorlu-. P• 

lialo yakaladıtı kitaplar araramda 
eald ara pça nahiv kitabı olu 
7aıma bir klflye kitabmın aayf• 
ları arasına mlnyatOr olarak , .. 
aiden ltleamiı mOatelaca real• 
ı... vardır. Polia bu kitapları dla 
mldddeiumumilite •vmiftlr. 
MldclelumumlJlk buDlan tetkik 
ettirince kıymeti olma1an eıld 
laarflerl• yazalmlf, aarf n nahly 
kitaplarının aramıaa HnebUerl Ye 
MJJ•hlara kandırmak •• aldatmak 
için 7apdm1f JGI Ye •lıtehce• 
minyıttlrler oldutunu tlrmOttlat• 
B•ları yapanlar baklanda hem 
•latehcen n•triJ•t hem de aaht• 
lrlr•k balamandan takibat yapde 
... kararlaetanlmııbr. 

~~-------~~-V w gl tahıillb için tılimatnımı ıYenl ıenı blltçeıl baz1rlanıy11 
Maliıı YeklleU talaalduak •• DeYletln ta8 naul hltçellal 

taW itlerini claha maatua• W,... 1 l>ubrmak l~D latanbala ıelea 
ldlde Jlrltm•k Ye talaail edllea para- llaH1• Veklletl mlat.,ı Faik 
lana tekrar mlkalWlercl• lltenll- Anara1a d6nmDplr. Bltçe , .. 
•.W temba etmek için yeal bir t.11- celi tladDzll bir meul De o..,. 
.. -... 11 .... ıaamaldadar. Ba tali- Jet matbauaada h•mrlumaktaclar. 
.. ta.meye ı&n alma• •erılJI her 
H ...... olaru olaan tebar _. 
k ......... late1• •••ular .... 
laacllnlaeakbırchr. 

Pedagoji 11Dtehaıı111 · 
1 

Pedaıoji ..Utlel için Alma• 
radaa Gelb Damında bir •• t .. 
..._, davet olanmaflar. 

Gizli mezbaha 
P ... bahçed• fabrika aokat-acla Yeni suvarl mUb&firlırl 

blaftcl lamail ile arkaclqı Adliye ••kileli U6 b1tc..a 
Ha•cll Hpet lsiıad• kaçak et cakmca1• kadar lltanllul lcre...W. 
ıltlrlrlerkea Jakalaa ....... clar. · ld •••ur botlupnu dolclarmak 91 
Hamdiala eYIDcle yapma arama· itleri Mideye atratmamak için •• 
da k..Umlı bir dana tatalmuftur. clalrulae yealclea 10 all•arl mlbee 

tlrllli talaalaab YVmiftlr. 

Bir muharrir tevkif edildi Şirketi Hayriye kongresi 
Mlcldel umamlDk Mılda•lerla Şirketi HaJrlJe MJ9tl tİm .... 

Seal adla bir kitabı komlalatHI• ,_. Martin IO uda toplınacaldlf. 
t .. •lk •ahl1etiacle atlclede..ek • toplanbda latifa eclea Şirketi 
muharriri Nihat F ehml laaldwada 11a,r11e lldacl r•ilİ Mabm"t Necll
takibıta llzum ı&rmlt •• din · ... rerha• batlı• blr nla eeçilec.ı.., 
••adiaial te•klf ettirmlfllr. JCltap tir. 
ta toplaadarıllDlfbr. 

Ecnalll tekeri 
V eklller He1etl kuarlle .. k. 

tlrk•tln• bet bla ton .. ker ithali 
••••clell Yvllmfttl. Şirket Ula 
parti oluak lnptereden bla toa 
,eker ithal etmlftlr. BID ton da 
,.ı .. k ...... • ..... • ... 
lara makabil ••mleketliıabd• 
,.. •• bra .. ,.. .. .. , ~
cektlr. 

Trakyayı yırl&ftirllın glçmenlw 
Son bir MD• lpade Romanya 

n Balıarlataa' daa ı•Up lata.bul'• 
clu ıeçenk Trakya 'ya 1erle1tirllen 

1~ .. nlerl• aa1111 22 blal balaiur 
tm. Ba yd ela bu miktarda 18çmea 
plecell aalqılmıktadır. 

" ............. 41m ... 

alma •Ud'fflll 
•• arkad8flan kODMrl 

T•IMlrl Refik, l'allll'e ... k, 
Artakl 

•-• 18 Mart Cuma 11 de 41111-· 
Yuıald Camartulnden itlbana 

TARZAN GELiYOR 
TORKÇE &6zLO 

Ba. HD• ı•len tanaacbr, lıtaalıHılda 
ilk defa 

Hıkık takaltııili bitirecek 
talelllnlll ÇIJI 

Ba HDe o.ı • ....ıt..ın İl~ 
kım., bitirecek talebe Cam~ 
... , alrpmı Pera-Palu uloa..,... 
da bir Ç&J tertip •tmiftlr. 

11 ..................... • ••• 

T epebafa Şelllt 
rı,.troıuad• 

Ba 
aktam aut 2t de 

FAU~Y 
Türk~J• çevir•• 1 

Seniha Beclrl oöbll 

Şehaadebqı 

TURAN tiyatroıa 

Natft· HaHde 
Bu poe ıaat 21,30 da 

• rllya 9&'tlll111 

BeJGll• ,.,_.. 
Tiyatroıuocla 

H•lk Opereti 
Bu akıam 20, 81 d• 

BAYADER 
Mymk _.,.. 

·-----~ Yakında TORK ıinemaıında ------.. 

VENEDIK ŞARKISI 
BARKAROL 

r-r dar: (f.tref Newet), Eminönü: (Meh • 
iki parça1a •1ar•11tır. Sandala met Klzım). Beyazıt: (Sıtlu). Fener: Bllytlk milaik filmi 
Mahmut da clenlze ra•arlaDDf, (Emilfadi). Abaray: (Ziya Nuri). _ OFFENBACH'an ( Hofmua Hikiyeleri ) eaerlodeo 
fakat etraftıa ııtifllerek karta- Karqümrülı:ı (Arif). Kadıköy: (Faik GU8TAV FROBLICH. LlDA BAAROVA en gü:(el bir a,k maoerAl'I 

ralaufbr. 
1
.__a._._ ... _._._Nmask _ _....>. _____ .__, --~ Yal•ı• ltlr aec• • V....Ulde bir afk 111aceraaı 
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MEMLEKET HABERLER/ 

lzmirdeki Kültür park \ lzmir umumi 

Keçiborlu kükürt 
fabrikası 

Meclisi toplandı 
DlUazzam bir eser olacak Vali köylünün vazifelerin· 

den bir kısmım viliyet 
üzerine aldı 

lzmit, 12 (Özel) - Vilayet umu • 
~~•İzmir, 12 (Son Posta) - Doktor Sağlık Müzesi, tenie kordlan, Parqüt mt mec:U.i ilk toplantıamı k•zalardan 
~çct Uz lzmirin kültür park plinla· kulesi, Voley ve Basketbol aahalan, selen 32 murahhaam iftirakiyle yapb. 
llııı Batbakana arzetmek üzere Anka· ! açık tiyatro, kapalı yüzme havuzu, ç~ Vali Fazlı Güleç. açılı, eöylevinde 
"'• gitti. lzmirin harap yangın sahası ' cuk oyunlan yerleri, Eie ürünleri mü· köylüyü ellkelandıran önemli bir 
Ortasında 166 bin metre murabbalık ~ zesi, Akvoryum, kut bahçesi. ltad • noktaya ifaret etti: 
"1it bir aahayı kaplayacak olan kül· I yom, Hayvanat bahçesi, Nebatat hah- «- Villyetin '-t•na geldijim za • 
IGr park, Moskovadaki kültür parktan çesi, kapalı atıf poliıonu, praj ve at man baflanmıt çok aüzel ve fayc:lah 
~ mitekimil ve daha cazip bir te· ı' kiralama yeri, büyük oyun yerleri, ~ I işi~~ içinde .. ~rümekte olan köylüleri· 

'".'l'Cle lertip cdilmiftir. Bu eser! muvaf· tomobil gezinti yollan, motosiklet ve mızı baza yuklerden hafifletmeği ve 
~Yetle tahakkuk ettiği takdirde yal· bisiklet gezinti yollan, atlı gezinti yol· vazifelerinden bazılarını vilayete al • 

Bu p ırk Moskovadaki eşinden daha büyüktür, yalnız 
B Ik ınlarda değiL Avrupada da eti bulunnuyacakbr 

/j 

Gümrük ahnmamamna rafmen yerli mal ucuz olduğu 
için Avrupadan kükürt getirilmiyor, fabrikada 

250 amele çalışıyor 

~ Balkanların değil; belki de A vru· lan, yaya gezinti yolları, rekliıu ve kü· mağı muvafık gördüm. Köylülerimiz 
~~nen m11•zzam eserlerinden biri~ çijk •bf yerleri, girif ve çık., yerleri ... tam~e~ müstahail vaziyettedir. 
\~tır. Martın on betinden it\baren Kül· Kendilerme faZia vazife verilince is • 
L_ kiiltür parkta ça}ıfma faaliyeti bat- tür parkın çalıfmalanna kat't olarak tihaallerinin fazlası bu vazifelere tah· ~ l6llt Wıırl mcla Wır • , • 
"'lbı~ır. Ajaçlandırma faaliyeti için 1 ba,tanm•t olacak ve 1000 mühendie. sis edilmif olur. Halbuki bir kısmını K .bu :ba (Öz J) K.-m. .. ..ı.. k w ~et. 1 

"' • 

~k belediye fidanlığından, gerekse dekoruyon memur ve itçisi ve amele kendi ihtiyaçlan için sarfedince, bu fabr~ı ~ir ·- e -ki ~b.- ükitt(k
9?.•5 ..._swled":· yed ...,_baX--~ ~-• 

.a....._ • - • .. ı b · ~ l L -.neye ya apn ır zaman • urt serpme mev811Jlın e ~r tarana-
~t fidanbklanndan azamı surette u itele çalıftınlacaldardır. Panayınn aarnyattan mem e&:et de, umumt ha • dan beri faaliyetle r•l•-or dan çok ıyı· • k 1 !!L 1 . • . . .. .. kı b"" •• • da Ü ~ 1 s· y- .... ,, • arıı anmıı ve mU&emme netl-

e edilmektedir. Kultür par n utün araba yollan asfalt, otomobil yat m ~tent 0 ur. ız bu :Yıl bunu Burada bulunan kükürt madeninin zen• celer venniıtir. 
~da -ve solunda kız ve erkelc lise- ve bisiklet gezinti yollan da betondan tecrübe ettik. Köylümüz genİf gelir • sinliği eskiden beri ifitilir dururdu. Büyük Şimdiye kadar istihsal edilmit olan ıt.a. 
L'1ı ön kısmında da Paristeki modern olacakbr. Stadyom ve kapalı yüzme Jıa. lerle piyasaya ve devlete olan borçlan· harpten evvel taramak ve kazmak auretile kürt miktarı beheri SO kiloluk 37.669 tor• 

~ ~n•at enstitüsünün bir qi sayılan vuzu için it Bankasından 100,000 lira 

1

1 nı v~rmif ve b~ndan vilayetimizin ik· çıkarılan kükürtler barut yapıhpnda kul · hadır. fstihsaJ edilen kükürtlerimiz dıp-
~ır _Kız Enstitüsü yükıelmektedir. istikraz edilmiftir. tıaadıyatı da mustefit olmuftur.» lanıhrd_ı. Büyük harpte donanma cemiyeti rıdan aümrüksüz olarak airea ,.abancı kii-
~m arzulan üzerine 936 lzmir Fuvara resmen iftirak edecek flbayın burada ifal'et ettiği nokta, ~ade~ın dıı taraflannı iptidai vasıtalarla kürtler fiatında olduiu için fabrika nisan- . 
~ da lzmirin kültür parkı içinde devletlerden pavyon ücreti vesaire a-1 köylüye tahmil edilen vazifelerin ba - ııl~tmı~ ve çıkan kükürtle ordumuza ve da çalıımaya baıladıktan sonra. mayıs a• 
'-i, bir labada kunılacaktır. hnmayacaktır. Sekiz devletin resmi ~ zılannı devletin kendi üzerine alması, muttefıklerimize ehemmiyetli miktarda yından itibaren ithalat tamamen dunnut-

l<ültür parkın içinde kurulması o- larak panayıra i,ıirikleri timdiden te-1 köylünün yükünü azaltmasıdır. Ge • barut temin etmiıtir. tur. Kükürderin çok ucuz bir fiatla aatıl • 
~L- •• 1 1 . edilm• f" K"' l .. ._ b" "L! l 1 Ç n yılın 1 1 ()() ()()() ı· 1• b""t . ı Harpten sonra kantıklık devresi ea • maS1na rağmen fabrika zaranna çalıpna· :.._ . ııuıan mueaaeae ve eser er fUn ar· mın ıf ır. u tür par11;, ır, ııu yı I e • • ıra ut u çesıne d b" b" . k . b . . k h ~ k b 1 1111'. 1 . . L-b"J · I c • • natıın a ır ecne ı flr etı u mıtıyazı na • yaca ve atta azanç i e temin edecekt~ 

· içinde zmırm sosyal hay~tına büyük İm~~ ı .yena yı ı-evkalide bütçeaı ıkı aılsa eline aeçirmiı ve dört buçuk 11ene, hiç Önümüzdeki kükürt serpme mevsimi ~ 
Atatürk Devrim Müzesi, F uvar 1 bir canbbk verecek mahıyette ola· ı mılyon lıra~ a•kındır · bir ICY yapmadan, iıletmeye giri~meden fabrika bütün hazırlıklannı tamamlamı v 

h~cndan, Fuvar gazinoeu ve oteli, f caktır. Adnan BiJıet Bu ?'11 vilayetin üzerinde büyük ~ir eJinde tutmuıtur. Hatta büyük harp ~ • geceli gündüzlü bir çalqmaya koyulmu~u: 
--------... ~-------. -- h81181tyetle durulacak noktalar kul• manandan kalma fabrika da bu emada Bugün elde evvelceki ithallttan ka'lnut o-

SöiDHI mDıımera va ııık 1 Atkaracalllar ~ır posta marke'' tür .ifle~,. köylünün ihtiyaçlan ~e -~ol harap olup. aitmiıtir: . ı.nıa beraber 40.000 torbabk bir stok 
llndUrma denemııi lstıyorlır f~ıyetıdır. Bun~ ara11nda koyl~ • E~onomı ~akanlıaı bu .. alllcada~ o~ vardır. Fabrika ve madenin bütün tesisata 

~~. . . • Özel nun kalkınması ıçm ayrılan tahsıaat rak 11letmenın esaslannı hazırlamıştır. Sü- 200 bin liraya mal olmuıtur. Fabrikanın 
·~-.ut (Özel) - Bilecik Halkevı Atkaracalar ( ) - Atkaracalar j Oll!nİftir. mer Bank ve J, Bankuının iftirakile .300 bu""yu"'k at ) . d b""tü'" L!~ • leri 

. ah" • r-..1. '------ L-x.I. !L! bin •- e yesın e u n maıune tamu 
kolu buraya gelm~. Halk parti· n ıyeaa yua•ef ~na .._... uu ı lzmir llbavı- her -...ı-n önce lr.öy bin lira sermaye ile kurulan tirketeı made- 1 k b d . . . 

lı.! ••fu.t bir ~ bad Çan Bol 1 ı-. T-rvıc . . l .1 . .1 . yapıma ta ve ura a ustalar yetiftiril • 
" ~ miaafir edilmit Kozan nu ua~ ır. gın • u ' iktıaadiyabna arttırmaia, köylüyü ka· nın ıt eti mesı ven mıt ve bu wretle her ek d" 
~u pi •• temail ettikten • dön· yolu keebenın oıtuuıdan Filyc.-Zon· lzanır ve aarfeder bir vaziyete ptİnne.. sene harice siden 2SO.OOO lira kadar hir m F te ~r. . ~ _ 

Yeemi aonra plclak hab da yanm kilometre yaki· .. • .ge paranın memlekette kalmuı temin edilmit- abrika ve madende busüa ZSO 111;1 ça-
~le...J!_ . d L edir v ___ L_..ı • ! •V8fmaktadır. Bundan degerli netı • ti. Şi k t h k t L L....L..!L • 1 lıtmaktadır. Çok istidatlı olan itçiler .. -"' •'1111'. nm en seçme11;t . n.1UN11J11aa yenı I .. . . . r. r e are e e ıeçere& ımun&a 1f emeye . .. w • • • • ....--

b
• __ L _1 __ 1_ .. _ _1__ ce er alınacaia umıt edilıyor. baılayınca, madende çok zeasin kükürt. buk lf oırenıp venmh olmaktadırlar. Zon· 
ır me&tep yapUllUl&UIQU. ld L"t • ·ı . 1 2S L_...J __ k .. 1 1 . d'"f ed"lmitti M d . SU a& an aetm mıt o an .......- ma • 

Kaeabada belediye te,kil&b kaldınl· Emettı bir dıjrmen yandı ~t ~ enn~ tesa ~ 1
• r. a e~ den ustalan burada bir çok Teni .... .., 

llUfbr. Şimdi hu iti ihtiyar hey'eti gör· .. .. .. kukurt mıktarı 7 ıli 8 milyon ton tabaua yetiıtirmitlerdir. Denilebilir ki Keçibur • 
__ L...edir k'-----'·lann biricik te- Emeci (Özel) - Kızalbuk koyun· edilmektedir. Senede 3 ili 4 bin ton bdar lu'da 1 b" d _!l!L Ltl L 
m-.; • ~ de Olmam iki ocaklı ~-- . esu ı ar ma enrnm --·DSIC\ &U • Kaza Hl 1111111 mennİIİ burada bir poeta merkezi a· n n. ~ ~ .. u.:nı kükürt iatihaal edileceğine cire bu macle- rulmuttur. 

L çılmeeaclıır. yanmlfbr. ~enuı ~ dut- nin n~ t~~nmez bir hazine meyduwla • Burdur civanQda bulUDllMlf olan bR 
~ -aıılr, 12 (Son Poeta) - Meneme- manlak mabadile ı.,kalan tarafın· dar. Şmıdılik madenden memleketin bütiuı linyit madeni '.fabrika tarafından ifletilmek 
.. S-.vut köyünde çoban Mustafa oi- ta~~ atet ~· ~ ~ur!"° ken· l dan yaluldıiı l&lldmakta, tahkikat ihtiyacını kartılıyacak miktarda kükürt çı· .auretile fabrikamn bütün yabcaiı bura • 
-...;,'lelllftet, tabancuını kurcalarken• clitıne iaabet etmif ve ölmiiftiir. yapalmaktadır. kanlmaktadır. Çtkanlan kiildirtler yibde dan temin edilmittir. 

u = a & 

~ 
geldiği zaman Ak Osman evde yalnaz· ile vura~ak ~ekrar etti: l Diye bin derec:ICıı au getiriyor ve 0 

. 
-.' . i . . c:b. 1 - Goreyım t j ev gailesi, bahçe ifi ile alt katta bağla-
- __.. Kansı ka.aaba dıtındaki bahçelerine Hasibe entarisini biraz daha çekti. nıp kalırken kendisi Hatibe okunu . . . 1 Dah yor. aıtmıttı. - al nefes ettiriyordu. 

K E AVA N YOR O Y O R Hasibe aarındıiı Pettemala benzer Hasibe bir genç kız sibi 81kılıp lu- Hatibin töhreti yavaf yavat hep ba 
örtünün aralığından aıkıla ııkıla Hati· zarmağa çalı,.rak: ayar kadınlar arasında yayılmağa ba,. 

• be derdini anlatırken ne zamandan be- - Utanıyorum 1 lamıfb. 
- 80 - . - lllr,.,_ Ctılril - U · 8 • 936 ri genç kansı Meryem in kuvvetli ve Dedi. Hatip batını salladı; 1 Bir gün de belediye kavulanndaa 

~en.lebtin payiıahtma dikilen ta· ı Diye dualar ediyordu. taze aevgiıinin hasretini çeken Hati· - Ulemadan bayi etmek doiru ele- lbrahimin karısı kamuıcla peyda olaa 
\ lu)'lnette heykellerin merhametsiz· Hatibin ev hayatı kansına pek sı· bin ba\11nda ıarip bir dönme, içinde ğildir. Derdini ıött• ki, ... ı tifkinliğe deva bulmak .için Hatibe hlıt 
~~ ~· reaya dedikl~ri kıcı gehnekle beraber sabrediyordu. , ,eytani. bir arzu belirdi. ! J?.ili: dama~ ~~ ~ .. • vurdu. 
~tinıendan gayn ınaanların keıMjlı .1 Artık ah9mıftı dal I Hasıbe: 1 la eoyliyemedı. Huilrenın ._.. vözle..ı Kavasın karısı gençti. 
k~ hir örnek elbise siymelerine bile 1 Eski ahbaplan kalmamıttı. Fakat - İtte bu dizlerim aanki kırılıyor rini bir daha yabJac:b. ilk bakıtta güzeldi de. Fakat duvs 
~~ül edemiyen, araban dilini öz timdi hocanın duaandan, nefesinden hoca efendi. Ağrı bafladı mı dur, otur 1 Ve bu .eferlıd ıöz. çarplflD88I de- alJi bir kafası vardı. Kara cahildi. 
~~ ü9tiin tutan, hatta aram iatifade etmek için gelen Yaıtlı kadın • yok 1 Ne çekiyorum bilsen t . vamlı oldu. l Bu toy kadın Hatibin hQfUna ıitti. 
-..·~ necip) elediği halde kendin • lar ebik olmuyordu. 1 Ve bunu söylerken örtüsünü hafif. • • Kac:hn derdini anlatırken yine Iİnlİ 
>.. ~n (etraki biidrak) di • Hele nalbant Ömerin karısı Hasibe çe sıyırarak uzun bacaklarını göateri· Hatip Ak O.man kavuğunu tek- ıinsi dütünüyordu. 
11..ı... ~ bnc:lini tahkir eden bir ce • Hatibin pek kaf~n olmuttu. ilk de· yor, avuçlariyle dizlerini oğalayarak: rar batına geçirip köte penceresine .. , Kadın budala budala anlatı ordu: 
~etisa o taptıjı arap dilini bıralanuı, fa keskin bir diz ağrısını okutmak için - Ne varsa itte burada var 1 

1 turduğu zaman kapıya eokulan --- _ Karnımda sanki bir cana y de-
~ kapalannı açıp kadınlanna in • Hatibe bat vuran Hasibe ilk nefesten Diyordu. 1 tarın takırtiamı duydu. Hım• ....... be] · d v _ k Bv~lmr 

L_Lı___ • L-. 1 __ I Ha .b. ....1:!:.! kada k . . H . Ak O k f dak. . w .. .. d ..ı di-...Ll· enıp uruyor. ~vır ıvır. ı em 
' ıuuaunı vermeaı. llMa\'ına f8P&:a ve ta m ven~~' mus n ço ıstı· ı-tıp smanın a asın ı o rın yutıgı ustun e uuran vıaı açtı. ki nasıl B" . k' beledi hekimi-
~ P aezmeei onlarm batını döndü • fade ettiğini eöylüyor: şeytani dü,ünce damarlarına yayılan içinden kamıt kalemi çıkardı. Hasibe- .. d fe~· I ~zım ı . ye .. 

Otdu. - Mübarek adam, nefes ettikçe ağ· insani arzularla kaynaşmış ve hB,tan nin diz ağrıları için muska yazmağa ne gon erdı. liç ~erd~. _Kom!'11ar ıçm-
L~-..1 oluyordu da kimse çıkıp ba • rılanm diniyor, diye kestirip atıyord•ı. aşağı bütün vücuduna bir sarsıntı, bir başladı. 1 de ~~p vard~r dıye ~çı~ediler. G& 
~IYor: Haaibenin diz ağrıları n~fesle, muska ürperme getirmişti. j Karısı yukan çıktığı zaman 1-faai. çen gun beledıye hekımı muhtarın k.a-
':' Din elden gidiyor t ile geçecek ağrılar değildi. Eski, yerlef· Sesi titreyerek: beyi minderin öbür ucunda yine tek nsına ilaç vermiş. içinde fBrap varmıf!. 
biy~ hayrak açmıyordu. miş bir romatizma idi. . w .1 - B~kayım, dedi, asıl ~~rı .. n~~~e ~ göz?~ü gös~.er~~ -~rtüsüne bürünmÜf, I Hatip dinlemiyordu bile_! 
~ f.t.t~ Ak Oamanın aklına durgun· Hatibin ağrıya, sızıya ~efes ettıgı . Hasıbe sıkılar, utanır gıbı ~~u.sunu Hatıbı de gozlugu burnun~ d~~ ~ . ~enç ~~ının karnın~kı . canavar 

Retıren bu nokta idi. duyulmağa başlayınca Hasıbc de der- bıraz daha açarak mor entarısının de kuyarak muska yazarken gormuştG. 
1 
şımdı Hatıbın kafasına gırmıt kan~ 

'l ~aaıl oluyor da müderris Hafız Nu· dine deva bulmak arzusuyla Hatibe eteğini kaldırd~: . . .. .. .. 1 Bu günden sonra Hasibenin diz ağ-
1 
np dur~yordu. 

~ ~~ ha,ına fapka koyup müslüman· baf vurdu. 1 Ancak ayagının bıleklerı gorunu· rıları yavaş yavaş geçmekle beraber - Şöyle yaklıw bakayıml 
lçıne çıkıyordu. Durmuş, oturmuş, fakat kara taş yordu. yeni yeni baş ağrıları, bel ağrıları, göz Dedi. 

L.lj.uip bunları düşündükçe tövbe ve gib' atınmamıf, kav.-mamış bir kadın· - Buraları mı ağrıyor) ağrıları peyda olmağa baflac:b. Kadın, hemen bütün köy kadınlan• 
~ar ediyor, ellerini gök yüzüne 1 dı. Keskin siyah gözleri gençliğinde - Y ~k ~ocafendi dizlerim. Her gelitind~ Hatibinw karısına~ .. nın .sade~iği ,korkusuzluğu ile sokuldu. 
'ıp: 1 olduğu gibi parlaklığını aaklam111tı. - Goreyım ! - Ah kardetım, bu agrılar benı ol· Hatap elıyle bu canavarlı kannı yokla-
~ A.llahım imansız canımı alma, 1 Çocuk ta doğurmadığı için vücudu Hasibe ile Hatibin gözleri bir an i· dürecek! Nazara mı geldim. Ne oldum. dı. Hafif bir şişkinlik vardı. Belki ele 
\~il kulunu seviyorsan beni gavu· bozulmayan, yıpranmayan Haıibe ro· çinde çarpıştılar. Hatibin aakalmdakiıAllah hocafendiden razı olsun. Onun barsakları gaz yapıyordu. 

ndürme 1 i matizmasına ti fa bulmak için Hatibe l her tel ayrı titriyo,rdu. Çenesi biribiri· nefesi olmasa ölüp gideceğim 1 j (Arkut var) 



6 Sayfa 

Dünyada cinayetler gün 
geçtikçe çoğalıyor! 

Bir mütehassı~ " eskiden şeref ve namus için, aşk için 
adam ö1diirü1ürdü. Cinayet şimdi her vicdanın kaldı

rabileceği bir 
mata oldu. 40 
santim için adam 
öldürenler var.,, 

diyor 

Büyük harp aonu dünyanın es'ki eidi§ini 1 pertirecek bir hareket yapıyor: 
büsbütün deği§tirdi. Hemen her fCY alt iitt Zavallı maktulün kaha etini yiy or ••. 
oldu. Yaşama tarzı, çalı;ma usulleri, zihni· Müthiı deiil mn ... 
yetler, ıörü~ler batlca bir renk aldı ... Ve Mancuız, mantılı.u cinayetl•r 
bütün bu deği§ildikler cinayetler üzerinde Diil"r bir noktaya temaa ediyorum: T •· 
de tuirini göstermekte gecikmedi... ammüden katil meseleleri. Bütün ·vak'alar 

Bu noktaya ili,en hir Fransız eazct~i- bize bu cinayetlerin harpten sonra arltı • 
ıi uzun tetkiklerde bulunmuştu r. Bu ıaze- iını göatermektedir. 
teci Pariıte çıkan Entrausijan gnzetesi Yalnız tehirlerde evvelce soygunculuk 
muharrirlerinden Marse Sauvagedir. Mu- yüzünden vuku bulan cinayetlerin son za • 
harrir Paris emniyeti umumiyesinde ye.p • manlarda azaldığını aöyliyebilirim. Şdıit • 
tığı tetkiklerin neticesini, herkesin merak lerd clı:i cinayetler hep tesadüfi vak"alardan 
ve dikkatini uyandıracak bir tarzda ıö~ le ileri gc1mektedir. Cinayetlerin esası ekse -
anlatmaktadır: riya mantıksız ve manasızdır. 

Eıki cinayetler kalmadı lnıanların kıymeti ucuzladı 
«Cinayet muasmın ınaruf mütehassısı 

ile karyı kar§ıyayım. Muhatabım elinde 
tuttuiu kfığıt keseceğini sinirli bir hare • 
ketle masn üzerine atıverdi. Gözlerini bir 
noktaya dikti. Sesinde teeıısür ifade eden 
bir ihtizaz vardı. Dedi ki: 

- Eski cinayetler kalmadı. içtimai he· 
yetlor de bence birinci miyar cinayetlerin 
şeklidir. Eskiden ıeref için, aşk için, hatta 
nam için ö]üp öldürülürdü. Cinayetlerde de 
bir aaalet vardı ... 

Muhatabım derin, derin içini çektikten 
sonra ilave etti: 

Ha vicdanın kaldırabileceği 
bir mata 

- He.lbuki timdi. . . lnanılmıyacak 
vak0 alar oluyor. Cinayet herkesin elde ede
bileceii, her vicdanın kaldırabileceği bir 
mata oldu. Ben anlatayım, ıiz dinleyin: 
Ôldürdüğü lıaruının etini yiy•n 

lıatil 
Hahranızı bir yoklayın... Şu meşhur 

Veraay cinayetini bir düıünün ... Cani ka -
nmıı öldürüyor. Fakat bununla menfur 
hırSJru 1ıidcrcmiyor, cesedi parta. parça 
ediyor •.• Bu da kafi ~elmiyor. Tüyler ür-

Arkadaş 
Tııtamıgan 
Kız 

ııHayatta yapayalnızım. Yani arka · 
daşaız yapyoruın. Bu benim tabiatimin 
ve huyauzluiumun neticcs.i değil, temiz 

Yalnız muhakkak olan bir nokta varan, 
o da İnsanların kıymetinin çok ucuzlaınıt 
olmasıdır. -40 santim için adam öldürüld ü • 
ğüne sık sık rastgeliyoruz. Bunun şliphe • 
ııiz ki bir çok sebepleri vardır. Bunlnr ara· 
ııındn en ba;ta işsizliği ileri sürebiliriz. iş • 
ııiz.lik yüzünden içkiye olan meyi artn ı tır. 

Ahlaki tereddi her tarafta göze çarpıyor. 

Bunların insanlar kendilerini geçicı c~lcn
celere vermi;lerdir. 

1 pi%liif :n tttirleri 
Size bir istatistik göstereyim: Rakamlar 

işsizdi r. işsizlerin miktarı, bilhassa Pariste 
haftadan haftaya, hatta günden güne art • 
maktadır. Bütün bu unsurlar netice itiba • 
rile halkın aıhhatini de bozmaktadır. 

Korkan, bir İ•tatİ•tilt 
Siz bir istatistik göstereyim: RakRınlar 

size dehşet verecektir. Bakınız: 
1931 senesinde işlenen cürüm vı: cün

hanın sayısı 176973 Ü bulmuşken 1934 te 
bu rakam 200.066 ya kadar yükselmiştir. 
Tee üfle söylüyorum: Biz bu cinayetlerin 
ancak 161829 unun failini yakalayabil • 
dik. Polisin biltün gayretlerine rağmen 

taşrada yapılan cinayetlerin yüzde altmı • 

ve inanılır arkadaş bulamadığım ıçın 

böyle oluyor. Bir veya iki ~rkeklc ko · ı_ 
nuşmıyan bir tanıdıaım yok. iyi, fena ... 
bütün kızların erkek arkadRsları ve 
dostlan var. Ben bu tanıtmalardan ho~ 
)anmıyor ve korkuyorum. Fakat netice 
beni muztarip ediyor. Ne de olsa bir 
genç kızım. Ben de cğlenmr.k istiyorum. 
Sinemaya bile nadiren gidiyonıın. Çün· 

neticeleri mazur cörrnüyor. 

kü arkadaşlarımla ıidip kendimi teşhir 

etmekten korkuyorum. Erkek kardeşim 
filan da yok ki beni gezdirsin. Onun için 
çok müıkül vaziyetteyim. Bana bir yol 
gösterir misiniz) 

Be ima 
Kendini biı.., haytiyetine ehemmiyet 

veren, erkeklerle tanıtmamn tehlikele -
rini aohyan a.er Türk km İç.İn ayni aki
bet mukadderdir. 

Bizde erkek ve kadın münasebah he
nüz prp memleketlerinde olduğu ribi 
nizamına rirmemİftir. Yeni bayat tar • 
zımız kızlarla erkeklerin bi.r arada ya· 
-.malanna cevaz veriyor. Fakat bu be

r yaıamanın doğunnası tabii olan 

Sonra gençler de bu mümuebete he
nüz alıtamamıılardır. Ne kızlar erkek
lere, ne erkekler kızlara arkadat gözile 
bakamıyorlar. Ne de olsa eski terbiye-

nin izi henüz ortadan kalkmamqbr. Er-

kekler bu serbestiyi suiistimale mütc -
mayii görünüyor ve kızlan tehlikeli ma
ceralara sürüklüyorlar. 

Onun için bu tehlikeleri ıöze alarak 
kendilerini meçhule atan arkadaılannız
la öteye beriye gitmemekle isabet edi. 
yorsun uz.. Fakat insan, bilhaua ıenç, 
eğlenmek ihtiyacındadır. KendinUi bü
tün bütün bir rahibe hayatına mahkUm 
etmeniz de doğru olmaz. Ailenize men
sup kimselerle ıinemaya da, tiyatroya 
da, eğlenceye de ridebilirainiz. 

TEYZE 
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Evinde her ye§İI 
çuhalı masası olan 
kumarbaz mıdır ? 
İkinci Sulh Ceza mahke
mesinde şayanı dikkat 

bir dava 

İtalyan - Habeş harbinin 
yeni bir n_ıuhasebesi 

• 1'- .. 

ikinci ıulh ceza mahkerneıi; Ha~ 
kimin elinde en az iki kilo ağırlığında 
bir evrak toman: Kağıtları, bilmediği 
bir dilde yuılrmf bir kitap gibi habi
re karıştırıyor: Satırlara büyük bir dik
katle göz gezdirdikçe; geniş alnının 
terleyiışinden, dudaklımnm bükülü
fÜnden, ve yüzünün taaccüp ve hid
det ifade eden çizgilerinden, istedikle· 

ltalya ne isteyecek? Eğer şimdiye kadar işgal ett'ği 
yerleri isterse bunlar Habeşistan için ehemmiyeti 
haiz değildir. ltalya da buraları almakla gayesine 

vasıl olmuş bulunmıyacakhr. 

~İTAl.'VA 1'AQAF INOA 
iŞGA'- EO\\.E.11.1 V[llL( 

rini anlayamadığı beJli. 
Tetkikatın uzayışı, 

de sabırsızca kıvranan 
tasalandırıyor. 

maznun ycrm· 
ahçı Bayramı 

Hakim, şahidi dinlemek istiyor, ve 
çağrılan memura soruyor : 

- Bun lan siz mi yazdınız? 
- Evet efendim. 

z 
( 

o 
' ~ 

'° · i : .... 
B 

Maznunu gösteriyor : ·• · •· ~ 

- Bu adamı tanır mısınız? "· r1· fJ 
- Bu meselede tanıdım. ·:. :fi• . 
- Nedir bu mesele? \_'! 6' IJJJJ~~~~~iWh~~~~~~ 
- Orada yazıyor. ILDJ'a.H'UON ~r~ •' 
- Ben buradan bir şey anlayama- · - ·,., . ~.., •"'" 

dım 1 Sen anlat bakalım~ • · ..... _ • _. '
1 

.,A 
t;:.O 

~hitmemurbu~khlyuinegetir~ ~~~~~~~~-~~:-~~v~·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-
yor. O sözünü bitirince, hakim haklı ltalyanlar:ın Habeşiıtanda , mdaye kadar İfgal ettikleri araziyi gösterir haritn 
bir hiddetle soruyor: 

_ Sen benim yerimde olsan, bu Almanyanın ortaya attığı mescleler, IAksumu Habeşe, Aduayı İtalyaya bi• 
söylediklerinden bir mana çıkarabilir Habeş meselesini adeta unutturdu. ' rakıyordu. 
ml.51.n' Halbuki bu mesele de mühim bir saf· A . 1• D k'l "lk . . (l\1 11· r • • • t l ynı p an ana ı u esını u 

Ve onu dışarı çıkarttıktnn sonra i- haya gırmıştır. ıt~lyaya karşı pc1:o Ali) ye kadar ltalyaya, ve buna mu • 
kinci şahidi çağırtıyor. İkinci şahit te, ambargosunu tatbık etmek meselesı - kabil Tssab limanı ile bu limana varall 
hadieeyi mahkemeye veren memurlar· ni müza.ker~ için. t~planan O n 5:kiz- koridoru Habeşistana veriyordu. 
dandır. Fakat onun ifadesi de cürmün ler komıtesı, bu ışı başarmada!) once . . • 

"k· f l d.. ·· ·· İtalya o zamandanberı Habeşıstafl mahiyetini karanlıktan kurtaramıyor. ı ı tara ı uz aştırmayı uşunmu,ş ve 

Ş h · d' d' 1 ·ı .. ·· .. 1 ı O .. 1 k ' t · h l 

1 

da bir hayli toprak almışsa da (Dana" 
a ıt ıye m enı en uçuncu me· mi ese e nBuç er .~mı . esml:ı J avak e ~- kil) i işgal edememiş buna mukabil 

mur: unmuştu. unun uzerme ., er omı- . H 'b • . . . ,. 
· · 'k" f d h Somalı tarafından a es arazısı ıçın - Efendım, bu adam zabıtnca ma· ı tesı ı ı ta ra ı a mu asemata son ver· ı . . . · 

l A k ba 1 d d ~ M'll l C . . l d . de ılerlemıştır. um umar z ar an ır. mege ve ı et er emıyetı esas an aı- , 
- Onu anladık 1 Fakat bu seferki resinde sulh müzakerderini açmağa Bu suretle İtalya Lavnl • Hoar plA• 

suçu ne? Kumar mı oynamış? Kumar davet etmişti . Habeşistan, bu davete nının t~min et~iğ~ ist i~~de~~ri ta~ak 
1
: 

mı oynatmış~ müsbet cevap vermiş , lta1ya da teklifi lkuk ettırememıştır. Çunku bu plan . 
- Kumar oynamı~I esas itibariyle kabul ettiğini bildirmiş talyaya 700 mil uzunluğunda, 300 rnıl 
- Nereden anladınız? ve bir aralık muhasematı dahi durdur· genişliğinde bir sahayı iktısadi ist ismar 
- Basıldıklan yerde kumar «nlnt ve muşlardı. Fakat bilahare Avrupanın için bırakıyor, yalnız bu sahayı Ha~ 

edevatı» ~ulun~~ş 1 karışıklığından istifade ecler~k vaziye- imparatorunun hakimiyetinden ayır 
- N~dır 0 ((alat ~devatn ~ . tini değiştirmiş, ayni karışıklık yüzün- 1 mıyordu. 
1 Bı~ masa ... Dort a ndalya, hır de den On Üçler komitesi de toplanama - İtalya (Laval - Hoar) planını men,. 

yeşı çu. al.. .. .. .. . .. . dığı için mesele gecikmişti . faatlerine uygun olmamak, ve dilek ' 
1 Iakım, bu uçuncu ıfade uzerıne l . . h kk k · k d l sİ"" 

B h f · · d M'JI ] C · · erını ta a u ettırmcme o ayı J maznunun ve mahkemeye gelmeyen u a ta ıçın e ı et er emıyetı 4 • 
· b ' .. ı·· ··0 · · ı k le reddettı arkadaşlarının beraetine karar verdı. ır o um no etı geçırmezse ge ece · 

Sonra memura döndü, ve: hafta Hafta Habqı - İtalya meselesi ltalyanlar bu planın reddolunmasııı: 
_ Burası, dedi, evrak deposu değil yeniden eski ehemmiyetini kazanacak dan sonra Habeş arazisinde bir haylı 

mahkemedir. Her elinize geçen kağıt- '\'e ltalya - HabeJ sulhü nazarı dikka • 
1 ilerlemiş iseler de bugün Eritre ile Ser 

ları toparlayıp buraya göndermeyin ... ti üzerine çekecektir. maliyi birleştirememiş bulunuyorlaf• 
Ve ilave etti: • Halbuki İtalyanın en belli başlı emel• 

- Eğer her evinde dört snndalya, lcrinden biri budur. 
h b ı d İtalyan - Habeş sulhü mevzuu hah.: 

bir masa, bir de çu a u unan a amı, ld k "k'd b' de ~l . t ki' ltalyanlar bir rok defalar gayeleri• 
ha d. d l k ı· l so u ça ı ı e ır l enn e ı · • :.: ., kumar z ıye amga ama azım ge • . b )d ~ •· 1_ • ler ve 19'),y 

f. · ı · ·· ··1.. y • • h~d· nın u o ugunu soy~mış • ... 
seydi, bütün lstanbulluları mahkemeye rn 1 erı suru uyor. ıgın yıgın ıı ı • ı . . ard•· 

. d d' seler yüzünden bu teklifin unutuhnu~ de lngıltere ıle bu yolda anlaşmışl . 

! 
vermek ıcapb eder ı! h . '- 1 ki f olmasını mülahaza ederek bunu kısa- 1 İngiltere, Eritreden başlıyan, ve Ad~ 

Bu ceva ı uyan ırpanı xı ı ı a- ı baba b' d d dere"' · · · · · ~ ~ · ı ca anlatmak istiyoruz. sa nın gar ın en evam c kır bır dınleyıcı, kulagıma egı erek So ı· b' it 1 demı"...vo • 
B kı ' f M·ı1 } C · · f ma ıye uzanan ır ayan 'J güldü. j u te ı ı et er emıyetı tara m- , .. h d e~· · 1 d · I")" d ·ı · .. lunun yapılmasına muza eret e ec - O zaman stanbulda benden baş- un geçen senenın ey u un e ı en ıu ~ . 

1 ka namuslu adam kalmazdı: Çünkü 
1 
rülmüştü. Harp henüz ba~lamadığı tı. 

hamdolsun benim kulübede bu 11ku- için İtalyanın bu teklifi kabul ede - İtalya, bu demiryolunun geÇtiif 

mar alat ve edevatından 11 hiç biri yok! rek harpten çek.inmesi bekleniyor - yerleri ikbsadi nüfuz mıntakaal sa)'11' 
Seliın Tevfik du. cakh. Buna mukabil İtalya da lngiltt' 

';o,".t· iaiıi~i 0bu·ı~~k 
0

kabil olamıyor. Boru~ 1
1 

B l K . . . ekl'f' H be . renin Sudandan Tana gölüne uzanıı1I 
da sebebi köylüJ,.rin b irbirlerini rnk l:;,. eş er omıtesmın t ı. ı,_ . a şıs· bir yol yapmasına ve Tana gölü ü:ıe' 

1 d c f .. .. kö'-· lüleı in d · "' tana arsıulusal yardım temını ıle oldu, . ~- dl . t . 't lanA la,.-rumn an ır. ,Ja goruneıı ., · ~ rınac se er ınşa e mcsıne aı p 
r:isi kurnaz adamlard ı r . ip ucu '\' t"rmt-m~ • iktısadi vaziyetin islahını temin etmek müzaheret edecekti. 
sini çok iyi bilirler Jan 'ıp·madan l.ı. ha"'· istedikten başka ltalyaya Habeş ara· ı . .. 
!anmazlar. İstenil f'n malumatı da \'ermez - zisinden bir kısmını vermekte ve bu· Bu sıralarda Habeşistan İngiltere ', 
ler. k b ' l İt l d H be · t 

1 
le ltalyanın kendini ezmek için uğrll! 

Köylerde k:ıtilin mevkii na mu 
8 1 ayanın a 

8 kşl~fs ana tıklarım ve Milletler Cemiyeti istatiı' 
1 h . bir kısım arazi vermesını te ı et· b d ki ·• ı· k 11.Ail • Köylüler arasında. ka•i 6 

" emmıyd vt•· kosunu oz u. arını ~oy ıyere ıvı J1,1 

renler pek çoktur. Buralarda bir katii baıı mekte, İngilterede bu uğurda fedakar· letler Cemiyetı nezdmde protestoo 
defa hu .. rmete "ayan bir adam me' kiinc lıkta bulunmıyı ve Somalideki liman • b l · d b ·· d n sıı>'' 

q u unmuş ve pro1e e uyuz e 
yükselir. Bu itibarla dağlarda ve ko) lrrde larından biri~i Habeşistana devret • 

dü~müştü. 
yapılan cinayetlerin faillerini meydana meyi üı:erine almakta idi. d"'İ 
çıkannak çok güçtür. Çünkü b•nalnrdftki Yeni sulh tesebbüsü netice ver ıil 
mücrimler kendi aleyhlerindeki delilleri İtalya hükumeti bu teklifleri red • takdirde İtalyan'm ne isteyeceği ht' 
kolaylıkla ortadan kaldırabilm"kt~-<İ İ:leı. detti. nüz belli değildir. 
Hattiı çok defa maktul'·n c rse<linı bile l (H La l) kl'f' tisi 

.. k '. 1 k d Daha sonra oar • va te ı ı ltalva c;imdive kadar işgal et bulmak mum un o mama ta ır. 1 J '< • J bııll' 
Amerikadaki haydutların fosiri yapıldı. Geçen ilk kanunda bu teklif • yerleri ilhak üzerinde israr ederse .

5
, 

D.• t ft A 'k d k" lerin ortaya atıldığı sırada İtalya Ha- lar, haritada görüldüğü gibi HabedŞ~r 
ıger ara an men n n ·ı gengs • •] ı • 

terlerin Avrupadaki cinayetler için fcnd I be,şistan arazisi içinde ilerlemiş bulu - tan için bir ehemmiyeti haiz değı I r 
bir misal teşkil ettiği de bugün ı ah kku!~ nuyordu. İtalyaya gelince, cenupta aldığı yer ~j 
etmiş gibidir. Avrupada, bilhassa son za· Bu sulh teklifi Habeşistanın şarki çölden ibaretti. Şimaldeki arazi ge~)' 
manlnrda, Amerikanvari haydutluklnr da Tigre vilayetini ltalyaya veriyordu. f. kıymetli ise de ltalya bunları alıntı 1' , 
çok artmıştır Bi;,r. onlarla başa çıkamıyo - talyaya ilhak olunan parça şimnlden gayesine yasıl olmuş bulunmıyaca 
ruz. l in doğrusu budur.» cenuba giden bir hat ile ayrılı.xor ve , tır • 



Dünya harbinin hikayesi ve hakiki sebeplerile 
Üzerinde bir tetkik menşeleri 

Avusturya veliahti ile zevcesinin öldürüldükleri sokak başı 

ayrı ikametgahı bulunduğu 
Emin aduu t.afidığı teebit e-

Jardı, o zaman h.iç böyle bir harekete mec
bur kalmazlardı. Halbuki bu harekt>~ şİm· 

di İtalyanlar için bir zaruret halini almış • 



8 Sayfa SON POSTA 

Paris ve Belçika mektupları 1 9 1 8 Almanyası 

Fransa hudut boyunda ve 

Berlin, 

500 bin asker topladı! Bugünkü Almanya 
Bir Belçika nazırı "Bence Lokarno devletleri Almanyaya ...... 
hareketinin harp sebebi olduğunu bildireceklerdir!,, diyor ~u~Ün Almanla.ra ?1ağ1Ubiyet günle-

Son hareket Hitlerin nüfuzunu büsbütiin arttırdı rını hatırlatan hıç hır şey kalmamıştır 

Brüksel mektubu Par is mektubu ! Berlin mektubu 
Lokarno ahtnamesine imza koy - ti. Sonra yapılan Yong planınc:li 

muş olanlar dün, Londrada toplandı - 1 !)30 da senelerin sayısı tesbit edil 
lar, ve aralarında konuştular. Konuş - di. 
malarının hedefi, Millet Cemiyeti Fakat iktısadi buhran gittikçe de 

Brüksel (Hususi) - Almanların Lo • 
karno paktını çiğniyerek Reni İŞ&"al etme
leri burada büyük bir heyecan uyandır • 
mıştır. Umumi harpte bütün toprakları Al· 
manlar tarafından İşgal edilen Belçikalı • 
lar kendilerini bugün de daimi tehdit al -
tında görmektedirler. 

Bugünkü kabinede devlet nazın bu1~nan 
sabık Hariciye bakanlarından ve Lokar· 
no paktını imzalayanlardan Emile Varder• 
velde bu münasebetle gazetelere va:ı:..i) eti 
teşrih eden bir makale yazmııtır. Belçika 
lıların düşüncelerini açıkça gösteren bu ı 

1 

makaleyi size aynen gönderiyorum. 
Makale şudur: 
uMartın yedinci cumartesi günü. Brük

selde bulunan Alman elçiııi. gelip le baş -
vekile, A1manyanın, Lokamo rnuakedcsi 
ahkamına bağlı olmadığını ıöyleyince, or· 
talığa bir müddet korkunç bir sükun sin· 
di. Bu sözlere muhalif olanlar kendi ken -
dilerine Almanyanın imzaladığı muahe • 
delere nası) itimat edilebilir diye sordular. 

Almanya, Bdçlkanuı •karşısında 1914 
tcnberi üçüncü defadır ki, verdiği sözü 
tutmuyor, imzaladıiı muahedeyi yırtıyor • 
du. Bu hareket Hitlerin «muahedeler pa-
çavradırn zihniyetinden hala silkinemedi
ğini isbat etmektedir. 1935 te Versay mu· 
ahedesi ahkamını açıkça çiğnemişti. İşte 
bir sene sonra da Lokarnoyu ayaklar al -
tına alıyor. Versay muahedesinin Alman· 
yaya zorla ve ikrahla imzalattırıldığı, ter
ki tcslihat vaitlerinin tutulmamış olduğunu 
kabul edelim. Fakat içinde elyevm bulun• 
duğumuz vaziyeti nasıl İzah edeceğiz. 

Lokarno muahedesi tarafların aerbestçe 

l 

. , . 

-
; 

/ 

t 

-~ } Berlin (H '"') H. I . R . 1 konsevinde güdecekleri siyaseti ka - rinlq,;iyordu, Almanyada ifsizlik gün 
ususı - ıt erın enı • .. . 

isgal işini 'lO K'"' 'd . rarlaştırmak ve ne yapacaklarını ta - den gune artıp mılyonları aşıyor ve ta 
~ • anunusanı e yanı nas- . . 1 · b d ı· · öd' w · k'"' k 1 • 

Yonal sosy ı· · :L 'd k" ' yın etmektır. mırat e e mı emege ım an n mı a ızmın ıxtı ar mev ııne . . 
geJdigwj tarih" ·· ·· ·· ld"' .. .. d Gerek Lokarno devletlermın konfe- yordu. 

ın uçuncu yı on umun e · 1 <)''1 d A "k ·· h · · · 
Yapmak 1• ted"W · · f k k"' h b' ransında gerek Milletler Cemıyet} • .> e men a cum urreısınıll s ıgını, a at, er anı ar ı · ' w 
yesiyle görü t .. kt konseyinde neye karar verilirse ı.•eril - ı yaptıgı moratoryom harp borçlarınııı 

ş u en sonra vazgeçmış . d' · · 'k • d" 1n32 h · 
bulunduguw ·· l'" l O sın, muhakkak olan nokta, Almanya - te ıyesmı geçı tır ı ve •ı azıra -nu soyuyor ar. zaman .. . . 
Rendeki. • 1 k I b ı_. nın biiyük harpte uğradığı mağlubıyet nında Almanyanın tamırat borcun -

mes u ma am ara u nususa ·· ·· ·• 
dair emi ·ı · fak .. k yüzünden yüklendiği yükleri sırtından dan arta kalan kısım mezara gomuld\J• r verı mış, at o gun as er- T . l . . ,_ . ı .. 
sız_ S t l F 

1 
. . atmış olduğu ve Versay muahede - amırat mese esının Kalkmasıy.., 

ovye an aşması, ransız mec ısı . w \1 hed · · b. f • 
tarafında h ·· d.k d'I . I sıni~ ağır kayıtlarından kurtuldugu- ı eraay mua eamın ır uy ası yır 
dugwu · . pf··ehnu~. taLs !k e 1 memış 0 

• dur. . tılmıştı. İkinci sayfayı yırtma\ l-litlr 
ıçın u rer ın o arnoyu yırtma-

sı için bir sebe t kt Bunu anlamak ve Almanyanın bü- re kaldı. 
B l he pbee yo u:

11 
d F yük harbin sonundan beri attığı adım· I Almanya. müsavats.ızhktan muztr 

unun a ra r o tarı 1 er e ran- · · · l C · • d 'l'"'h -...... s t 1 J. f ları takip edebilmek için 1m8 den rıptı ve Mıl etler emıyetın e, Si a 
sız - ovye an aşması mec ıs tara ın- 1 f ~ 

d h ·· t sd'k d.'I . ld w başlıyarak bugüne kadar geçen hadi- arı azaltma kon eransında müsaVJ 
·..:A· an enuz a ı e ı memış o ugu . .. . . 
.,._ .. l d çırmek erektır muamele görememekten •ikayet edi -irin führer'i L k t ... e erı goz en ge g . T 

'"'""'";, m ı ıakının aıtıııdaki irrıııı.lıtr 1 .~. .n ° arnoyu yır ması * yordu. Bu vaziyet karşısında Hitlet 
P B d 

ıçın ortada ıle sürebileceği bir sebep 
aris, 1 O Mart (Hususi) - u a- k M • b • b k Almanyayı Milletler Cemiyetinden .,,, 

kikada: «Fransa hariçten gelen bir l te yo tu. azı ye ır a ış · ailahsızlanma konferansından çekti. 
tehlikeye karşı tek bir vücut halinde ~un~an ~şka Musolininin Fransa 1918 de Almanya, büyük harbi kay- Daha sonra hadiseler sür·atle yüriİ" 
b. 1 · t' d .1 D .1 ve ngıltere ıle bozuşması da muhte - betmı'ştı". du·· .. ır eşmış ır.» ememez. ememez 1 
f k t B . I . k ki ' meldi. Onu da beklemek ve biraz sah- B A b .. ·· .. l k 1 I 1o 3q L h l a a · " ır eşmıye co ya aşmı~tır » unun manası utun mustem e e • ı A manva :ı. ,, de c istan i e oll 

d ·1 · k - h • T • l retmek lazımdı. .; enı me te ata yoktur., sanırım. lerinin, Alsaslörennin, Belçika hudu- senelik bir ademi tecavüz paktı imza· 
Ren hadisesinin patlak verdiği ilk Alma~lar harpten çekinmiyorlar, du üzerindeki Eupcn - Molmadinin; ]adı. 

.. 1• t t t'ld" B I he daha dogrusu harbe sürüklenebilecek- · ld t kt k' · · · ı B h k F h'dd 1 d' .. gun par amen o a ı ı. ununa ra- . . şıma e, cenup a ve şar a ı arazısının u arc et ransayı ı et en ır 

ber ak,,am gazetelerinin ((6)) ncı ta- l]erınFı hatırlarına getirmiyorlar, «Hit - elinden gitmesi, Renin sağ ve sol kıyı- di. Çünkü Lehistan onun müttefiki 
b ı .1 h~d· d h he d ] er ransızlara dostluk elini uzatıp ] d ıı· k.l t )'k · · · .d. V b 1 k Al ·ı .. ı arı ı e d ıse en a r ar 0 an arın an e ışer ı ome re ı arazısının I ı ı. e u mem e et manya ı e an 
meb'uslardan bir kısmının kütüpha - durdt O~~r ktbul etmediler. Biz ne askerlikten tecridi, ordu ve donanma• }aşarak onun safından çıkmış. Alman" 
ne odasında toplanmıya başladıkları yapf a ı.mıı ı~or ar. sının ilgası, mecburi askerlik usulü - yayı çember içine almağa yarayaca1' 
görülüyordu. 1 ngılterenın takındığı vaziyetten niin kaldırılması; elinde 100.000 den zincir halkalarından biri kırılmıştı. 

Dilleri yekdiğerinden ayrıydı, ara- ~·ütün Berli~ ve bilhassa siyasi maha - fazla ask.er bulundurmaması, 10,000 Fransa hariciye nazın M&yö Bar 
larında derhal «askeri» harekete geçil- ıl memnunıyet beyan etmekte ve in - tondan fazla zırhlı yapmaması, kara tu 19:~ 1 senesinin yaz mevsimincleı 
mesini İsteyenler olduğu gibi her şey- g~~tere~in .durgun hareketi

1
ni gayet ta- ve ya deniz tayyarelerine malik olama-] faaliyete geçerek Franaanın şarktaki 

den evvel hükumeti tenkide başlıyan- bıı telakkı etmektedirler. smini ver - ması, akla sıgw mıyacak der,.cede müt - müttefiklerinin memleketlerinde se iı 
imzaladılı:luı bir misaktır. 1925 seneım k · · b' · · >' 

de aüzel bir te•rinievvel ak..,.mında kalp ~ lar da vardı. O gün çıkan gazeteler de me ıstemıyenl ırısı: hiş bir yek ün tutan tamirat bedeli öde- yahat etti ve mütekabil emniyet mise" 
• " ,... « - T ahi ngiltere harbetmek iste- d 1 )erimiz. istikbal hakkında ümitle dolu 0 ). ayni dili tutmuşlardı. Bir taraftan mesi idi. kı için çalıştı. Şark Lokarnoıu a ırı 

duiu halde Lokarnonun ufak bir otelinde, şiddet görülüyor, öte de tevekkül his- mez ve bizi haklı görüm dedi. Ak • Bu el kurusun ! alan bu misak, Rusya, Baltık devletle-
sediliyordu. lı işli yen her insanın, ( Hitler) İn ri, Lehistan. Çekoslovakya ve Almiln' bu muahedeye imzalarımızı koymu,tuk. 

Briyan. Çemberlayn, ve hatta Strez -
le devam edecek bir ademi tecavüz anlaş
ması kurulabilir, Fransızlar da orch:larını 

Ren sahillerinden çekebilirlerdi. Almanya 
Cemiyeti Akvama girebilir. Ve muslihane 
Lir surette her şey halletmek imkanı hasıl 
olurdu. 

Geç kalan telrliller 

Muahedelerin ilelebet paydar olacağına 
lı:imse İnanmıyordu. fakat Hitlcr bir emri 
vaki ile akla sığmıyacak bir hareket ya -
pncağma bu işin müzakeresi 1afhaııına 

değse idi, acaba muvaffak olamu mı idi? 
Reni İşgal ettikten sonra yaptığı teklifleri 
evvelce yapamaz mı isH 20 sene miiddet-

Bugün vaziyet yüzde 7;, değişmiş· sözlerini olduğu gibi kabul etmesi za- Mütarekeden sonra Almanyanın ya tarafından imza cdifecekti. 

T b ruridir. Bu hareket mantıkidir. Al - b k'll·w· · Ş d b k L tir. am ir cephe birliğinin teressü - aşve 1 ıgmı yapan ay erman: Almanya ile Lehistan u şar o 
me haşladığı görülmektedir: Meb'us- ~~nyan_ın. tekr~r Cem.~y~~i ~kvama «- Bu şeraiti imza edecek el, ku - karnosuna karşı geldiler. Şark Lokaf" 
ların dillerinde ve gazetelerin yazıla- donmesını, Jngıltere buyuk bır mem· rusun I» demişti. nosu hu yüzden yıkıldı. 
rında.. 1nuniyetle kabul edecektir. Fakat Almanya 1~ll9 senesmın Bunun üzerine M. Laval 1935 se .. 

Adeta herkes başvekilin ağzından Hitlerin nüfu~u çok artmıştır. ~1~11i 28 haziran gününde hu şeraiti imza • nesinin 2 Mayıs günü Rusya ile karfl" 
çıkan parolaya riayet etmektedir: kahraman payesıne vasıl olmuş gıbı - ]ayacak eller buldu. lıklı yardım misakını imzaladı ve Al 

_ Emri vakii kabul etmiyeceğiz! dir. Halk arasında Hitlere telmihan Altı yıl kadar Almanya, milletler a- manya bunu askeri bir ittifak saydı • 
Kabul etmiyeceğiz, güzel, ama ne Siegfried efsanesi söylenip duruyor. rasında vurabalıya şeklinde yaşayan Geçen hafta Fransa parlament°'° 

tekilde, nereye kadar giderek?. Rusyanm muhtemel bir harbi herkesi sığıntı gibi yaşadı ve galiplerin emret- 1 bu misakı tasdik etti. Fakat 
_ Harp 1 düşündürür gibi oluyor. Daha doğru • tiği her ıŞeyi yaptı. 1 henüz mer·iyet mevkiine girmem' .. 
Kelimesini bu dakikaya kadar işit- su öyle düşünmek istiyorlar. . 1 !)'2:J son kanu~unda Alma~yanın tir. Bunun için ayandan ela geçmesin' 

miş değilim. Fakat dudakların arasın- Fransızlar, Almanlar hakkında «hır tamirat bedelini ödeyememesı Ror lüz.um vardır. Fakat Fransız ayanı 
dan kımıldanmaya h8fc;ladığını hissedi- taraftan harp ateşini yelpazeliyor, di- vadisinin İşgaline saik oldu. . nın da bugünlerde tasdik muameletİ 
yorum: ' I ğer taraftan sulhten bahsediyorlar» Daha sonr: Lokarno rnuahedesı ya- sini tamamlayacaklan ,.üphesiz sayıl 

le devam t:decek hir ademi tecavüz anlaıma Acaba k'"' h b. . b diye ,.ikayet ediyorlar pıldı \'e 1 <,)'>~> senesinin 11 inci teşri - kt d T 

n kurulabilir, Fransızlar da ordulannı Ren - er anı ar ıyenın ya U· ı Al T I . b 'k'"' ti h" k -· ına a ır. 
sahillerinden çekebilirlerdi. Almanya Cc- 1ıün., yahut da. hiç. bir zaman! düşün - man ar ıse u §ı aye ere ıç. u~ ninde imzalandı. Almanya ile Fransa-

] k d d b d 1 h f 1 ·ı Fransa - Sovyet Rusya paktını c)O" . . Ak . b'I' V Jih b' cesı galebe mı ettı} a asma an sa ece su ceva ı verıyor- nın imzasın an atı a ta sonra ngı -
mıyetı vama gıre 1 ır. e muı ane I:' • g~ uran amillerin biri de Almanyanıll 
aurette her ıey halletmek imkanı hisıl o • Dün gece geç vakit Fransanın kıs- lar: tere de bu muahedeyi imzaladı · il 
lurdu. ıni seferberliğe başladığı hakkında bir - Ne yapalım ektiklerini biçiyor - Bu muahede ile Almanya Milletler geçen sene mecburi askerlik usulün 

Jn,ilizlerin rolii rivayet çıktı,, çok geçmeden mübala- lar ! , . . ....... . ... . .. . . .. .... . . _ 1 Cemiyetine girdi. Fransa ve Belçika kabul etmesidir. Almanya bu suretll 

A1manlann bir eün aelip te Lokamo 
• muahedesini hiçe sayacaklarını ıöy]eyen -

lere biz fU cevabı vermiıtik: Bu muahe -
bedede caaalı mesele, Almanyanın Fransa 
Ye Belçika tecavüz etmiyeceiine dair verdi
li •Öz deiildir. A11l meaolc, ıulhü İnailtere
nin zaman altına almıı olın9ndır. ltalya 
fikrini henüz boUi etmedi. Fakat. her za • 
mandan daha fazla, buaün Frana ile be -

aalı olduğu anlaşıldı. Sadece iki aını - olan zabitleri ve küçük zabitleri de hu- .j]e hududu lngiltere ve İtalya tarafın- büyük bir askeri devlet olmuştu. •• 
fın çağrıldığı söylendi. 1 susi bir surette yetiştirmiştir. Fakat dan garanti edilmişti. Almanya, bu Diğer taraftan general Göring iıl 

Az sonra bunun da yanlış olduğu bütün bu kuvveti gece, gündüz yer al- muahede ile Ren mıntakasının asker- Berlin üzerinde yaptığı bir tayyare 1r' 

iddia edildi. &kanıharhiyenin resmen tında, çelik duvarlar arasında yaşat - ı' likten tecridini kendi isteğiyle kabul çuşu, Alrnanyanın kuvvetli bir ha~ 
ıöylecliği şudur: mak gayri sıhhidir. Onun için az geri- etmişti. filosu sahibi olduğunu aöateriyord~~ 

- Hayır, hiç bir sınıf silah altına de muazzam kışlalar yaptırtmıştır. ls- ı Ştrezmanın siyasi, Almanyanın Almanya daha sonra İngiltere 1 

çağrılmamış, sadece hudut boyunun tihkam muhafızlarının bir kısmı ıW -, taahhütlerini yapması idi. Bunun ne - bir deniz anlaşması yaptı ve böyl~ 
muhafızları tam mevcutlarına iblağ ve betçi halinde istihkamın içinde yaşar- ticesi olarak Almanya Milletler Cemi- deniz kuvvetini de yeniden diriltrnel' 
kışlalanndan iıttihkamlarına nakledil- !arken öteki parçası gerideki kışlada yetine girdi ve silahları azaltma kon - imkanını elde etti. ~ f-

ıaberdir .... Sonra daha duman üzerinde mişlerdir. dinlenmektedir. Tıpki denizaltı gemi-· feransının masaisine ifııtirak etti ve Almanyaya büyük harpteki magl 
tüten bir tecrübe de zecri tedbirlerin kabili Fransız gazetecileri hadiseyi de- leri mürettebatının, gemilerle birlik - tamirat bedelinin ilk kısmını munta • biyetini hatırlatacak tek bir şey ~ 
icra olduiunu iabat etmiıtir. Hak ve ada - ri.nlef.ti~eye lüzum gör~ed.ilcr. Be. ı. 1• te. g. ez.en posta vapurlarında yaşaması 1 zaman ödedi. mıfh: O da Rendeki gayri askeri 
Jete karıı ayaklanan, karııaında kendiain • k 11- f 1~'-k b b ı 1 k "d" I ı mı ı men aate zıt te ax. ı ettıler. gı ı ır ışey Bunun neticesi olarak ] 919 da Re- ta a ı ı 
den SO kat kuvvetli bir cephe sörüue el- F f d d · l 1 _LI bd ak.at erkanıharbiyenin söylediği şte şiın i, aıma tam mevcut u o - ni iQgal eden müttefikler bu sahadan Almanya buraya yürümCJUe ve • L 
l.ette ki ainınei• mecburdur. Buaünkü em· Y ~ 

cümlenin yabancı gazeteciler için ifa- lan bu kıt'alar harp halinde imiş gibi çıktılar. rasını iQgal etmekle, büyük bmbin , 
Jİ vaki çok fecidir. Kanaatimce iki türlü T 

netice tevlit edebilir. Biriıi,· bu derece bü· de ettiği mana bir kaç türlü değildi. yerlerine yerleştirilmişler ve kışlalar S d ! manyaya yüklediği son yükü de sır 
•L b' • 1 Mesele •udur: da mua11im efrat ile doldurulmuşlar - trezman an sonra tından atmış oldu. ,. :rülL ır cür etin yapı amıyacaiıru anlatmak, T 1 • 

ve bunun bir harp aebebi olduğunu bildir· - Fransanın tam 10 yıl Önce Ma - dır. Ştrezman 1929 senesinin 3 birinci Kala kala müstemlekeler mese;., 
mek, aaniyen, Almanya müııtema, Lokar- ginonun israrı ile milyarlar harcaya - F ransanın hazarda ordu mevcudu teşrin inde öldü. Fakat ayni yıl Ameri- si kaldı. Ve Almanya Milletler Ce ·ı.
noyu imzalıyanların •anılmayan kanaat • rak bütün hududunu cenuptan şimale dört yüz bini geçmez. Fakat bugün ı kada borsanın uğradığı yıkıntı iktısa - yetine döner dönmez bu meseleyi 1 

leri müvaceheainde mütekabilen verilen kadar çelik istihkamlarla kaplamış, fa- lıudut boyunda yarım milyon . vardır di buhranın başladığını gösterdito ri atacaktır. ;j, 
aözlerin, hükümsüz kalmıyacağını isbat et- sılasız, inkıtasız bir hat halinde dret - ve bu miktarı 48 saat içinde bir mil - Almanyanın ödeyeceği tamirat he- Fakat müstemlekeleri geri ahl'l 
mek, ve onu tanımak istemiyenlere, ken • notların taretlerine benzetmiştir. Bu yona vardırılabilir, dersem hata et - delini Daves planı yıllıklara ayırmış, yapılan işlerin en gücüdür. 
diaini zorla tanıtmak.» elektrikli istihkam hattını kullanacak , mem 1 Sedat fakat yılların sayısını tayin etmemiş-
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Almanya Ren ınıntakasını 
niçin işgal etti, harp için mi.? 

Hitler, 
ihdasını 

Fransaya karşılıklı bir gayri askeri mıntaka 
teklif ediyor. Bu teklif yersizdir. Çünkü 

F ransanın o sahada 35 milyon İngiliz lirası sarf ederek 
yapbğı müstahkem mıntakalar vardır. 

Yazan : lngiliz Generalı A C. Temperley 

F ransanın Alman hududundaki miiWıhkem mıntakalannı vücude aetiren da.ime 
tablciınatındao bir müatahk em mevki parçasının maktaı 

1 - Dehliz, 2 - Methal, 3 - Zehirli gazlere karp ınğnak. 4 - Müstahkem mevkiler, 5 - Ana yol. 6 - Asansör, 
7 - Merdiven, 8 - Zırhlı çelik kwml ar, 9 - İstibkim, 1 O - Asansör, 11 - Kazamat, 12 - Kontrol dairesi, 1 3 -
Tarassut kulesi, f4 - · Sun'i tepe, 15 - Mutfak, 16 - Kıtfa, 16 - Çelik kapJa.r, 18 - Depo, 19 - Elektrik istasyonu. 

Aıkerlikten tecrit edilen muı• tve ila Amerikanın Fransa ya ver- dutları içinde de bir i•Jll aak•ri 
taka Pariı Sulh konferauında dikleri temiut boıa aittL mmtaka teklif edebilirler, Alman· 
Fransanın emniyete ihtiyacından Buna yerine Lokarno muab.. ların mlllavatmzhk eaaaına daya· 
doğmuıdu. O zamu Fransa, MU- deli yapıldı. Muabedenln Udncl narak iddialarda bulunmalarının 
letler cemiyeti ile Alman teallha- maddesi Almanya Ue Belçika •• önüne ıeçebilirlerdi. Fakat bugQn 
tmın tahdidini, istikbal namına, Almanya ile Franıa'nın blriblrlne buna imkan kalmamııhr. ÇttnkO 
ıüpbell teminat ııaymıı; tam em• ·tecavll• etmiyeceklerinf ve her- Fransızlar hudutlarına 35 milyon 
niyetin, tecavüze karıı biricik ma- han&"f mUıktllde biribirine kartı İngiliz lirası sarfederek tahktm 
nia olan Ren nehri Hzertnde mDt• harp açmayacaklarını anlatır. Dör- etmitlerdir. Onun için kartalıkh 
teflk aıkerlerl blrleıllımelde mllm- dilD.cU madde mJulo prantl eden bir gayri aakeri mıntaka yapmak 
kilo olacajını ıöylemft, banan 1- deYletlaria ne yapacaldamu ~-- için Hltler tarafından YÜu bulan 
zerine Alman hududunun Rea 1- terarek icabında Milletler cemJ. teklif manuız bir harekettir. 
zerinde nihayet bulma11, mlttafik yeti koaıeyiae mllracaat ohmaca- Almanya Reni iııaliıaia aem-
askerlerln Ren k6prOlerlnl Jııal tuu bildirir. Ba madde ıerek Lo- bolik mahf 7atte olduğunu dyle-
etm elcrl kararlaıbnlmıtdı. lraraa mlaalalUD lldncf :maddem. yor. Bu rradyet bb- mlldclet lçba 

Yine o zaman Maretal Fot ala, ıerek Vw1 muahedesinin. harp tehlikuiııt lcaldınr. 
lngHttreı'nJn Almaa donanmumı prek mlıakua pek buiz bir tarz. Almaoya'am Ren mıntaku1111 
imha. etmekle, Almanyama Uc.., da lhWI takdirinde bu.au yıpaa lfgal etmeli :bir preıtJj meıelell-
ret fılosunu teslim almakla Fran• dewlete kar11 dvhal t.dbir alın- dir, Yoba ouun bu mıatakayı it-
n'dau fazla emnl7et lraundapu muım icap ettirir. Miaakıa bariz gal etmul için hiç bir ihtiyaca 
ı6ylemlt •• Ren'la badat olarak lhJAU lu badat pçilmeai, ıabut yokdu. Ren mıntakaıı olduğu gl-
kabulu Oıvhıd• l11ar t.tmı,tl muhaNmata bafl••mam damektll'. b1 devam edv n ba da •mnl-

Fakal l~gilhlvle AmmlraJılar GaJri askeri lllllltakaya alt ahkl: yeti aailamlardı. Almuya ancak 
Renin garbındekl mll1onlarca Al- mm lbllli de bir ha etmek fikriade IH bu mın-
mam, aııl Alman7adaıı ayırarak teca'1hdllr. rp 

i bir O b · t .. d Ga,n aıkwt muıtakanın uko-- takaya ifl'al •tmekta istifade .. 
J•n C m Uf&J• e TuCU a ,.. d el rl ~ d 
tirmek iılemedUer Çhkll b6Jle eje rransa lçla mlhlmdtr. er. 
bl U b ..ı t Al• __ , _._... Fraua l8JI balommdaa Almaa- ~lmanya dJpJomaıl tariki ile r c m unye m&111ar1D ı-• , 
dokun dokuzu dapwa k..W,.. 1• daa prl oldaıa ıtbJ yapacağı bu meseleyi halledeblllr, yahut 
(erdi. O halde mkteYll bir ordu- Mferberllk t. dalıa •fır olur. Al- garp de•letleri bava miakı ko-
nun durdurulmaııaa yardım •de- manya fıe dratle ılllhlanmakta• nuıulurken bu meseleyi kurca· 
cek bir emniyet mmtakasuıın tulü dır. Her Hitlerı. haz1rladıjı 36 lardı. 
kafi idf. Bundan baıka lnalltere fırka iki yıl içinde mükemmel bir Milletler cemfyeU konuy& ,da-
Ue Amerika. tecaru nlraa tak· -•tt• laaırlu-. oJacakhr. O M bir ,.. a.c. Aımu1a 11111 

dtrinde dvhal Fr-•ınoa rarcL- uman Frana badi orduaundan ~~~~=~ ;9 
1DUU1 kot•ak lçla teminat .-erdD• dalıa b"9tB Wr onla ile k-..· aWaldab b.o taraf ettitml tucll 
Ye Almanyanm kanetl.W Ren lapcalr, andaki W Jdlar pç- etmiftl O.Uya rtıfkln .....,_. 
nehrinin Şark IDJ19111dan so kfJo- tikçe blJlrecmtlr. O l..ıde Llr ba defa a keadjppl maJddim .. 
metre içeriye ç•k•uinl. R• ile- Almaa ...... ._ •=•tia••I• ra· cS.... Aı.uar•r• ha,...t •bH
rladekJ klprGlerclea en bqhcuı- n1acak 1- ,., Fnma lçla fay· ..udlır. 
um 1 S HD• mllcldetle i11ıal edil- claladu • 
meainf kabal •ttller. Rea mmtakua r•Jri asbrt 

F raoaa buna ra.11 oldu ve bu blchkp Almanya buradald Stra· 
Şelırinıiztleld Almanlar 
Askere çağırılmadı 

Şehir Meclisinde 45 
dakika bütçe müzakeresi 

* lf- * 
Mardinden şehir meclisi toplanhlanna çağınlan 
aza - "İnşallah!" Duaları arasında hasır alb edilen 

teklif - penceresiz ve damsız mektep olur mu? 

Geçen hafta is\ınlcı'İni yazdığım şehir ıleşeceği bit zamanda hall~erizl eledi ve 
meclisi azalannın; mahut uFaustıı dediko- bizim Refik Ahmed.in fikri, muhtelif kö .. , 
dulannı ifşa edişime kızdık.lan belli: şelerden yükselen: 

Konuş;urken, sesleri fısılb balindc çıkı - - İnşallah! 
yor; ve gözleri benden aynİmıyot; yanla- - İleride inpllihl 
nna sokulduğumu sezer sezmez, mevzu - Dualarile, «i.mİn» ler arasında defno " 
lannı derhal değiştirerek seslerini yüksel- lundu. 
tiyorlar, ve belediyenin önümüzdeki yıl Bu defin merasiminden sonra okunan 
yapmayı tasatladı.iı işlerin ufevaid" inden madde de Adalı Avniyi dile getirdi: 
bahse başhyorlar I - Efendim, dedi, 1 O 1 16 lira masraf 

Hele bu k.oridorlarda, mahut <(Faustn eden bu müessese, yepyeni bir teşekkül • 
içi.o şifahen söylediklerini gazetesinin sa - dür. Bu teşekkülün semerderi hakkındıı 

h f ah · 1 S 1"" - • 1zz· t tenvir edilmek isterdik. i ele.rinde t riıen gen a an elAillı e 
hiç lafa kanşmıyor: Bu sorgunan cevabını Muhittin Üstün ' 

Belli liri, benim ifşaatıın yüzünden ba - dağ verdi: 
şına gelenler onu, boşboğazlığa, ve tamir - Efendim, dcfdi, kimsesiz çocukları 
edilmez çamlar devirıneğe tövbe ettirmiş! kurtarma yurdunda bugün elll tane yav.tı 

Arkadaşım: vardır: Bunlar sirkat iflemiş, dolandın • 

- Gördün mü, dedi, o artık tiyatro cılık yapmı~ hatta analannı öldürrnil' 
tenkitlerini mizah sahlfesine yazıyor! hasta ruhlu çoctlk1ardır. Ve bugün hepsi 

Güla.lfun: de, tamamen ıslahı hal etmişler, maıan • 
_ Demek, artık yazdıklarını kendi de gozluk, kundura.cılı.k gibi birer ;Ylll• at sa • 

ülünç buluyor! bibi olmuşlardır! 
g Az sonra onlar salona girdiler. Biz de Adalı Avninin bu müjde önünde se " 

· · 1 t rduk vinçle yerine oturuşundan az sonra oku .. 
aeyırcı ocasına o u • 

Meclisin, kuk beş dakika süren bu en nan «yirminci fasıl» da merak uyandırdıı 
uzun toplantısında, Muhittin Üstündağ da Bu fasılda, kimsesiz kız çocukları okutm• 
vardı. masrafı olarak. ( 2 700} lira göaterili}·or " 

Mezun olan meclis reisi Necip Serden • du: Soranlara verilen cevaplardan anla -
geçtiye azadan Tevfik vekalet ediyordu. şıldı ki, belediye, bu para ile dtsrt kimse " 

Ruznamedeki ilk dört maddenin en • siz çocuğu okutuyormuş. Gönüller, çok 

cümenlere havalesi işten bile olmadı. daha faalasmı istiyormuş ama bundan 
Betinci madde beni nedense hayli gül· fazlasına « imlcaru maddi» buluna ' 

d .. d ... mıyormuıf 
~ u. . 
Ali Raa Eremden inhilal eden bir aza- ikinci bamın dfüdüncü faah okunurkrtl• 

lığa; Ali Rıza Eremden sonra en fazla rey Kartal nahiyesi mümeeailinin sesi yüksel " 

alan zat çağnimıt fakat o zat ta çağrıldığı di: . 
bu vazifeden iatifa ediyor, ve azalara. da bu - Efendim. dedi. bu maddede • ş~ı• 
iatifanm kabul edilip edilmiyeceği soru - ve köy mektepleri infaat ve istimlalciitı 
luyor: 

l~n buraya kadar olan tarafında bir 
fevk.ali.delik yol: Fakat bu Lıtanbuldalti 
azalığa çağrılan zat kimmif biliyor mwıu· 
nuz~ 

- Şimdiki Mardin belediye reisi Atıf! 
Aza.lann merhametleri tutmı.q olacak 

iti, istifasını geri çevirip te onu mevkiin • 
den etınedilerl 

Ve bütçe müzakeresi.ne devıım olundu: 
Refik Ahmet: 
- Geçen hafta. dedi, varidat kısmı 

müzakere edildiği için, bugün masraf kıs-
mım okuyorum. 

Masraf bütçeaj çok mükemmel 

tanzim edilmit olacaktı ki, Refik 
Ahmet, okurken.azalar, mevlit dinler gibi 
batlanm ..tbyorlar, hatta itiraz sanılmaam 
diye ök.aünnüyorlardı bile 1 

Refik Ahmet. on üçüncü faslı okuduk -
tan aonra : 

- Efendim, bu madde üzerinde biru. 
durmak istiyorum: Mektep kiralamak için 

40.000 lira hım:anm.tf. Ben mektep ola • 
tak kiralanan binaları kı.unen gördüm. 
Bazı yerlerde bu it için camiler i.ticar o -
luıımu1- Hatti içlerinde, bir mektep vazi
fesi görmeye camiler kadu bile müsait 
olmıyanlar var. 

için 5000 lira aynldajı yazılı. 
Şehir mekteplerinin istimlikleri, tamir• 

lerl için bütçede aynca tah.iaat var. \/• 
bu para, sade köy mekteplerinin iJIPll 
içindir. Ben, iki köyümün mektepleri içitl 

beşer yüzden bin lira i.temiftjm. Veril " 
memİ§ti. 

Kazamdaki melt.tebm de bahçe için biti 
liraya ib.tiyacı var. 

Binaenaleyh hen, hu bq bin liracla111 
bin lirası bahçe için. bin liıua da köyle&
min mektepleri için sarfolunmak üzere taııl 
iki bin lira istiyorum. 

Şerafettinin aevimli bir eda ile, n: 
- Bin l Rakamlarının üstlerine kuVV'et" 

le basa basa yaptığı bu istek, meclise haYlf 
neş' e getirmiııti. 

Muhittin Oatundaim Kartala yol ~adi 
ve itirazı bile, onu bu talebinden vu ıe ' 
çirem.emifti: 

- Hayu 1 dedi. btejim böylece saPt' 
geçabı. 

Ve güliimliyerek ilhe elti: 
- Hem benim k.öylmmddd meite.P ' 

lerin analan. tatlan. batta kumlan. ~i " 
reçleri bile lıfzır· 

Yani çoc:uldann içine ııimıeled ~ s•• 
de birer kapı l&mn. 

Yanındaki arkadap yaYatÇ& sonlu: 
ıarait sulh muabedeaiae na •• edil- tejik demlryollannclan lttifade e-
di. Versa7 muahedeaJnin 180 ocl demiyordu. Bu )'hden iki taraf 

Bu itibarladır ki ben, mel.tep kirası için 
Şehrimizdeki Alman tebeasının asker - ayrılan bu pad ile badema mektep yap _ 

l!k vazifeleriru yapmak için Alm.anyaya tınlmasmı teklif ediyorum. E.aaaen tatbik 
çağrildıldarına dair bazı K&Zeteler tıuafm· edilmekte olan uyarllil mektep» uauliınö 
dan verilen haber üzerine Alman konso • icap edecek yerlere de tefDlil suretile, bu 
losluğu gazetelere bir tebliğ eöndermiştir. yüzden mektepsiz kalacak çocuklann VllZİ• 

- Senin mektepler penceretıiz, daıl1 ~ 
mz mı olacak) 

madJesi gayri askeri mıntaka araaındakl Ok çarpqmalar Alman 
içindeki bütün tahkimaba yıkıl· topratınd. •u1m bulacakb. Fran· 
masını, yenilerinin lnıa olunma• 11'1 erkJnı harbJyeainiıa en belli· 
muıoı emreder 42 ncl -ve 43ncil baıla bedeflerbıden biri de bu idi. 
maddelerde aym yaıağı tekrarlar. FraDiızlar gayri Hkert mıota-

Amerika cllmhur reiei Mister kanm bu mahiyetini ilelebet mu· 
Vt:sonu'o hemşireleri sulh muabe· hafaza etmiyeceainJ bilerek bu 
tini kabul etmedikleri için loqfl- mmtaka mukabUinde kendi bu· 

i
l. T cbliğde muayyen zamanlarda yapı.lınuı yetleri de kurtarılabilir dedi. 

mutat olllll yokl.ma ve kayıt muamelesi Onun bu haklı fikri.ne maarif müdilrü 
·için bu davetin icra edildiği ve mu.yene • de i~ak etti. Fakat yapılan itirazlar aza~ 

l leri yapılanlann Almanyaya gönderilme - 1 a bu .. 8~L!L. zabm ti" ·• ·· ·· 1 t k ar , ~ u;,uu e ı gorunen guze e • 
leri mevzuu bahsolmadığı bildirilmekte - liften daha mülayim geldi. Birisi: 

dir. B "h · b "" · · d h · · - n cı otı. utçomızm a a mtiaa1t-

O yine güldü, ve: 
'tıl - Aman. dedi. oman uyma. Gısı:ldi 

çok görünür de vemıezlerr • • 
Nihayet, tasdik edilen masraf bütçefl" 

nin son faslı da okundu: 
B l .1.,, b:..:-i bıaP - • • • u auret e, vıuayet u---

fev.kalilde masraf bütçesi ydlcunu, geç~; 
seneden l 14,9 34 lira fazlasile ve 618 3 
lira olarak tesbit edi.lmiştirf 

Selim Tevfİf' 



Kelime üstünde 

Kapıya dair 
- Çalme ltop1yı çalarlar lteptnı. 

Dediler, ne 6en Jıimaenin Jrapı .. nı 

..,.,_;,..ti• ltimn N.im Jtaptm1 fal-

"'' H ... fOlıp f• ne yapacalıtım? Bit 
.. sarma 11ötiir•em bef Jruru! 6ile 11er • 
rtaealef'fli. Kopılı 6ocalı olmıya -'•fmİ-

. "' . 
Bir lai~mefpye •ordular: 

- Oda kapı.. niye ;yorar? 

C eoop c>erdi: 

Nimet Abla 
• 

Şehir Tiyatrosunda Faust'u 
Seyretmiş 

Hoş sözler 1 -----
Şöhret budalası 

Erltelt haata;ydı, ltarıMı yanına 11el • 
Ji: 

- Kom,umu:& Bay Su11hi de haata1 

Jecli, ate•i Itırlı dereceyi ııeçmi~, ma • 
laallecle laerlrea ondan 6alaaediyor. 

Karıaınm yüz;üne baktı: 

bir claha ai.. Şeytan dedikleri aclam ortaya çıkın- Niye susacakmıtım, bunak büyü -
•· •ı mı ~annettin? gidersem iki olsun. Zaten gidecek de- ca gök yüzünden bir ses geldi. Süm - cü inci gibi kızı baştan çıknrsın da ben 

- Beni ele onun ,.i6i filtret budala· 

ğildim ya; konu komşuya uydum da me hişi sümme hifi AUahın sesi imif. durur muyum} A kadın, deseler, ne 
bütün bunlar batıma geldi. Şeytan söyledi, Allah söyledi.. Der • diye herkesin işine karıfırsın; sanki se-

ahla N. k b0 

bahse t t t 1 p _ _] ka nin sözüne kulak veren var ını} - Kuzum Nimet , canım ı - en ır u uş u ar.. eme -
Eu aalai6i bayan piyano rnlı;yorclu. 

Hakim 
"' • 

- Ofleaın içinJe lıonutıılnnı 

'- flelijinflen Jinleıniye ! 

met abla, bir kerecik te beraber tiyat- 1 pandı.. Bekledim, perde tekrar açıldı. Büyücü herif allem etti, kallem etti, Miaalir ba;y ela iatemiyerelı dinliyor • 
•ıeala- ı roye gidelim t Büyüsüne tavşan başı; sihirbaz oda~ı nihayet kızın zihnini çeJdi. Kız başla- Ju. Bayan çaldığı parçayı bitirdiği _. 

Dediler. gibi bir odada, bir adam kendi kendı- dı adamı evine almıya. men; IHıy: 

* • 
ıc.,..1 ,._ı.a talat.,,_, demini• el

...._ ...... tla inNMCll elur.. Tnım • 

.. , ,..,,... f'İIJİ 1 
• • • . 

AIW, ltepıdan •İrne hcculan çalr -
....,_ ıaoeip dmuin. .. "' 

Ciiıttle tloltu:a Jrapuun ipini çeJrmeJI 

••ıaa clejil. imanı doJıu:aunclan fla hu-
... alar yal 

"' * • 
E,,. •ef welen erlteJılerin girdiltlni 

Aapıya, aüpür••li lıopc, derler. 

* • * 

_ Eh, dedim, gidelim de görelim. ne bir şeyler söylüyordu. Söyledi, söy- Bir de ne göreyim; ilalem bunu ha- _ Büyült hir aanatltir•ıttU! 
Bindik tramvaya, indik Tepebafın- ledi. Gök gürlemeye başladı. Yıldı - her almlfP, kızı hapishaneye atmıflar.. Deıli, bayan .Ha: 

da; camlı bir kapıdan içeri girdik. Bir rımlar düştü. Aeacaklarmıf. _ Ne-4 piyanoye ,...,,. flelil mi 
adam bağırdı: - Aman çocuklar, dedim, batımı- içim gene durmadı. yim? 

_Pestiller... zata' yağmadığına tükredin; Avazım çıktığı kadar bağırdım: _ E .. t IMilıintai.U./ "•ııaflnın lıa~ 
Olur a, içim çekti. - Ey ümmeti muhammet, hepini- ,,_...,,. i~in fle l>ir hiiltiint oerecnia .,.. 
- Gclmifken, dedim, biz de biraz zin birden basireti mi b.jlandı~ Şu mas mı? 

pestil alsak... kızcağıza yazık değil mi> Ne dura -
Beni götüren komfum Refika Ha - yorsunuz ... 

nımın kızı Hikmet: - Suı kadın, seni mi dinliyeceiiz} 
Aman Nimet abla, dedi, ne yapı - Demesinler mi, artık bu kadar da M~p •öalü /ilin ltlQ'rlllanu ya..., 

d ladı: yorsun, o adam pestiller demiyor, ves- taş yüreklilik olmaz ı: 
k ki·- · - Tuhaf fey, eledi; ben /illerin /ae,.. tiyer diyor. - Tü hepinizin er e ıgıne. 

b tumları 6'u #tadar uzun olur aanmı.)191' - Vestiyer de ne imiş} Yerimden kalktım. Kerevet gi İye-
- Tiyatroya girenler; paltolarını, re gidecek, kızı cellatların elinden kur- Jum. 

şapkalarım, lastiklerini oraya bırakır- taracaktım. 

• • 
Sanmıyordum 

* * 
lar. Bizi ikramla içeri alan; siyah es -

- Desene? Camideki pabuççunun J vaplı adam kolumdan yakaladı: 
Hayır 

eşı. -Ne yapıyorsun bayan bu tiyatro. 
AllırJrapı bafka, olur kapm ba,Jıa.. Her neyse uzatmıyalım. Daracık bir - Tiyatro, miyatro bilmem: de -
~ iyi ynclir, öteki ltötü bir gefit. sofadan geçtik, kendimizi kıraathane bunlar hep bu büyücü adamın yüzün- dim, merhamet denilen fCydcn sizde 

Genç adam, yGflıca iradının yanı ... 

ıında oturuyordu. Genç adam ıröylccli: 

- Siz;i gördükçe çok aeıxliğinı bir 
kadın a-öı.lerimin önüne 6eliyor .. 

* 
ltu dimleyi bir,,iri arltoaına Itırlı ke

Pe •öyliy..ee •fhlnm: 

- Kapı yoldo~lorile beraber kapı 

1ı_.,. Jıomıunun ltapı eıiiincle lıapı11ııe 
Ofılınuanı heJrleclilt/ 

* * • 

gibi bir yerde bulduk.. den oluyor . eser yok mu} Şu kızı kurtaracağım .. 
Siyah elbiseli bir delikaniı bizi ik - * Ben sözümü bitirmemiştim, bizim 

ramla birer koltuğa oturttu. Karşımda O kırmızı perde de büyücü perde - Refika Hanımla kızı Hikmet te siyah 
önü kırmızı perdeyle örtülji yüksekçe si mi idi, ne idi? Kapanıp açılınca in - esvaplı adamın yanına geldiler. Üçü 
bir kerevet vardı . Dakika geçti, geç - sanın karşısına biraz evvelkinden büs- bir olup beni zorlıya zorhya dışarı çı-
mcdi, kilise çanı gibi bir şey dan etti. bütün başka bir yer ç1kıyordu. kardılar. 
Kırmızı perde açılıverdi. Üç kişi orta- 1 Bir oda çıktı. Koskocaman bir ka - Dışarı çıkardılar amma <"lacakları 
ya çıktılar: Biri yumuk yumuk bir de- zan kaynıyor. iki tane, siz deyin, ko- olsun!. Biitün gördüklerimi Hükuma
likanlı idi. Bir tanesi Allah rahmet ey-1 yun kadar·, ben diyeyim, e1tek kadar 

- Benden evvelki •e:Jgiliniz mi? 

- Hayır canım, büyük annem! 

* * 
Tabii 

Kayalıçı ••rtüatü yatlı. Kayalılı a • 

yoklarını havaya kaldırdı. F otoğralçı-1 
ya baktı: 

T - Şimdi loloğralımı çek! lesin tıpkı bizim rahmetliye benziyor- kedi kazanın ba1tında oturuyorlardı. 
Her /ııapı •ir muaiki.finaalır. A~ar - T _ Neye 6u pozu tercih rttiniz? 

du. Üçüncü gözlüklü bir frenkti. Bir Büyücü adamla aeytan odaya giriver-luaı~, ltemon falar .. Kaparsınız, oiyo - ) k ka T _Fena mı? Bir lıoyaltçı için en ta• 
şeyler konuştular; derken orta ı - diler. Bir de kocakarı geldi. Kocakarı ı.....ı. biİ bir 'J'OZ. ıarıverdi. Tekrar aydınlık olunca ne da büyücü değil mi imiş? • • • * • 
göreyim ... Üç tane birbirinden güzel I Adama bir bardak ilaç içirdi. ihtiyar t D ğH 

ldan6ulu kant,..,,,~ .ow1 ... : kız gök yüzüne çıkmamışlar mı} büyücü gençleşti. Gene perde kapandı Hürme e 
- Topluapı •arayı nercfl.lir? 1 Bunlar resim olacak diye dü,?nür - gene açıldı. Şapltaaını çıluuJı. y •r• lıaJar efil· 
- Nerede olacalı, ıleıli, tabii, Top- ken kızlardan biri ağzını açıp hır şey- Kızlar, kadınlar kiliseden çıkıyor - eli. 

•0111ıl& ler söylecli. Derken Öteki kızlar da söy- lardı. Bir tane.ini gözüm tuttu. Sap - YanınJalıi arlıatlatı aordu: 

* * * lediler. Hikmete sordum: san saçlı inci gibi bir kız('ağızdı. - Selcim verdiiin adam kimdir? 
- Bu kızlar kim} içime doğdu: - Berberim. ICapalanmalı iyi feY amma, lıa,.ı Jı

..,., eclilmelı lrötü .• 

• • • 
IC..-cı el ~ .. ,,. flerlo ı.i -~ •

• ,. ltepı aatm ..... .ı... K..,,.11.,. lıim.c-
llİ ftlıarmcıa, hpcyı /timHye -rrıuu. 

••• 

- Melekler. - Allah, dedim, bari son nefesinde _ Bu lıadar fazla hürmet 11öater " 
Dedi. Hakikaten melek gibi güzel - İman selametliği versin~- mene H6ep ne: 

diler. Biz bunu konuşurken çirkin bir Ben bunu söyledim, söylemedim; o _ Hürrrt.t •öafermi)'Onım iti .. 
adam yeraltından çıktı .. Şaşırdım kal- büyücü adam tığ gibi bir delikanlı ha- _ Şa,,ıu.• plt•nltra, yeN hclar ., 
dım. Mğer Hikmet adamı tanıyonnuf. linde meydana atılıp kıza fena gözle j'iWU. ... 

- Bu da. dedi, Piıtopeles. bakmasm mı .. Kendimi tutamadım. -· O b ...... h T 1 - O hürmetten değil; bana bir iYt 
- Şunun müılümancaaını söylese- - Kız kokona, dedim, sakın ha o ta haber verecegım: . .u~nc~ l er~ ı vermifti. a.,.... .ar, "-'i. _,,.,..,. fi • 

ne; yani piı topal.. herife aldanayım demiyeıin, o büyü - zindanlara attırıp,N~nım ılnlımdın e~ır- llar. Sürflüm, 6ir t•lt 'ef 6ile pir,,..,. 
P. pal c1e~·1 · h ·· ·· b' ·d· mezaem bana da ımet "' '1 emesın-•• .r-aı-~ h~yW"unı. H•Y- - ıı to gı ; aenın an yaca - cunun m ır. . . Mahçup olaun diye fOplıamı çılıar4ml; 

li _..._ ... a..-.&.a 1ta,,.-I.. Mın bu bir -ytandır. ı - Aman sus, dedıler, ne yapıyor-ıler. 1 _ _.. 
'-••111 -T- ,,_ e• T- Nilmt MUlllafa cjilİp a411~.a hfl"U paf ... un. 

M~ - Sus kız, dedim; euzii de. sun rezil olduk. 

---------------------------------

~-L &...!- • ., - Bir ita• mı ,,_.,. av cı•.)ld mı. 

- E .. ülen lıarımı o ltaclar HU•rıliın iti 
)İ~im ıclircli, fimcli ele nifiri· 1emedifimi flütiinii70f11m •• 

- H....,. ,,.,İN 1aa6er Hrefinf I 
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Akdeniz incisi 
Yazan : Kadircan Kallı ~ 13/3/9~6 4lm. 

Düşman kadirgasından 
genç bir zabit bağlanarak 
kalyona getirilmişti ~-. 

1 

-. ~ok iyi... Söyleyin bakalım, .a;ı;:••:•:lııı,,.,~::;; 
ne ı&tıyorsunuz? 

- Şehre gidecek ve bize müm • 
kün olduğu kadar çok kara boya a-
lacaksınız. 

- Parası? 

- Onu da vereceğiz. 
- Yaparız. 

- Yalnız, ikinizi birden bırak • 

asker veya zabitlerden birisini ya -
kahyacakla11, hiç gürültü etmeden 
kendi gemilerine döneceklerdi. On
dan Matyanonun gemisinin nerede 
olduğunu öğrenince dosdoğru ona 
aborde edeceklerdi. Eğer İndyi ge
mide bulurlarsa ne ili.. . . Bulamaz -

L Spor 

İngilterede · lik 
maçları 

Lik maçlarında Arsenal 
beşinci gelmiştir 

İngilterede lik. maçları 32 inci haf
tası oyunları da sona ermiştir. Likte 
en mühim maç, 47,000 kişi önünde 
Hadersfild - Arsenal takımları arasında 
yapılmıştır. İki takım ilk devrede birer 
gol yapmış, oyun bu suretle berabere 
bitmiştir. 

Hadersfild likte üçüncü, Arsenal 
beşinci vaziyettedir. 

Birinci likte yirmi birinci olan As
ton Villa takımı da likte dördüncü olan 

Mart 13 

Yeni adliye tayinleri 
Hakimler, müddeiumumiler, müstan

değişiklikler tikler arasındaki 
Ankara 12 - Yeni adliye tayinleri meya

nında Diyarıbekir azalığına Gümüşnne müd 
deiumumisi Mehmet Tevfik, Kırkağaç ha
kimliğine Cal müddeiumumisi Ahmet Ham
di, Midyat hakimliğine eski Çorum azaııı 

Abdülhalim, Plomer hakimliğine eski 
Gebze reisi Ahmet Hamdi. Keban sulh 
hakimliğine eski Ezine azası Sadık, Hınıs 

leyman, Boyabat ceza hakimliğine Nallı • 
han müddeiumumisi Yusuf, Urla hukuk hi· 
kimliğine Serik hakimi Şerif, Po.bof ba .. 
kimliğine Koyulhisar müddeiumumisi E "' 
min, Çarşamba ceza hakimliiine Avanoı 
ceza hakimi Bahri tayin edilmitlerdir. 

Koyulhisar müddeiumumlliğine Köyce• 

mam. Çünkü paraları alır, bir daha 
dönmezsiniz. 

larsa Pulat artık limana çılgınca 
ld k b 'r d'k d Stok Siti takımını 3 - 2 yenmiştir. sa ırma , ütün -. ene ı onan -

· 1 İngiltere lik maçlarının sona erme· 

hakimliğine eski Seyitgazi müddeiumumisi ğiz müddeiumumisi İsmail Hakkı, Kulp sor
Enver, Ergani Osmaniye hakimliğine eski gu hakimliğine eski Siverek müstantiği 
Akdağmadeni müddeiumumisi Cengiz, Tevfik, Kırklareli sorgu hakimliğine hu • 
Bulanık hakimliğine eski Tırebolu müd • kuk mezunlarından Mustafa Sabri. Kırkla· 
deiumumisi Abdullah Cevdet, Muş azalı - reli aza muavinliğine eski Pınıubqı müd• 
ğına eski Ankara müddeiumumisi muavini deiumumisi Nail, Pasinler sorgu hakimli • 
Şükrü, İğdir hakimliğine eski Kula cinayet ğine hukuk mezunlarından Mehmet Tev • 

müddeiumumisi İsmail Fehmi tayin edil- fik, Denizli aza muavinliğine hukalı.: me • 

Yirmi Beı 
Altın 

İhtiyar bahkçının gözleri merak
la açılmı§tı. Döneceğini, sözünü ye
rine getireceğini yeminlerle anlat -
mak istiyordu. Fakat Pulat reis Jn. 
ıa kesti: 

- Laf istemem. Oğlunu burada 
bırakırsın. Bizden de birisi seninle 
beraber bulunur. Eğer sözünü tut • 
mazsan yanına kattığımız adam se· 
ni öldürecek. Ben de oğlunu gemi • 
nin direğine bacaklarından aıaca • 
iun ve ölünciye kadar öyle bıraka
cağım. 

Balıkçının gözleri korku ile büyü· 
müttü. 

Pulat reis hiç oralarda değildi: 
- Haydi Süleyman, onunla sen 

gideceksin. Söylediklerimi duydun 
ya!. 

- Evet reis. 
Pulat reis ayni zamanda kemerin· 

C:lon çıkardığı altınları sayarak yir· 
mi bet tanesini ayırdı. Altınların se
ıi bahkçımn da, oğlunun da gözle
rini hırsla açmııtı. 

Pulat onları ihtiyara uzattı: 
- Al... Görüyorsun ki çok kolay 

J>lr İf . .• 

ihtiyar altınları aldı: 
- Hakkınız var. Güç bir İf değil .• 
Diye cevap verdi. 
Pulat boya almak için lazım olan 

paraları da Süleymana verdi. 
Kayıkçı ile Süleyman Hanyaya 

doğru uzaklaıtılar. 
Pulat onların ardından ıealeni • 

masım yakmak, kendisi de bu ara-
si için daha 10 maç yapılacaktır. 

lık yanıp kül olaa bile hmcını çıkar-
Holanda - Belçika Takımları 

mak istiyordu. Lakin her halde in • K 1 
Arfl uıyor 

ciyi. ~ulama~a. bile Mat~anoyu ele Holanda Belçika 'milli takımları 29 
geçınne İncmın ne oldugunu, nere· martta Amsterdam stadında karşılaşa
ye gittiğini ondan da öğrenebilirdi. cak1ardır. Maçı İngiltere federasyonun-
Limanın Ağzındaki dan bir hakem idare edecektir. 
Zincir 
Lakin bu İf çok güçtü. Herkes he-

.J'ecan içinde idi. 
Bir aralık geminin provası bir ye

re dayandı. 
De.ha ileriye gidemiyordu. 
Bekir hemen bunun sebebini an

lamıttı: 

. .. - Limanın ağzına zincir gennitler! 
Dedi. 
Tekgöz Ali ile Süleyman bunu tas

dik ettiler. 
Pulat: 
- Biriniz inip te baksın! 
Dedi. 
Murat hemen bir ipin ucuna sarıl

dı ve denize ıarktı. Biraz sonra çek
tikleri zaman ıu haberi getirdi: 

- Evet . . . Bir zincir ... 
- Kıramaz mıyız? 

- Gürültü olur. Hem de uzun aü-
rer. Çünkü aıaiı yukarı bilek ka • 
hnlıjında var. -

Pulat durakladı. 

Süleyman sessizliii hemen boz • 
du: 

- Duracak zaman yok. Biz gide
lim. Daha İyi... Siz burada bekler
siniz. 

- Ele reçerseniz? 

- Arada ne kadar yer var ki. Ol-

ikinci devre 
Maçları 
Yarın ve pazar günü 
devrenin, ilk karşılaş

maları yapılıyor 
Yannki maçlar 

Fener Stadında: 
Vefa - Js tanbulspor, F enerbahçe - Sii -

leymaniye B. takımlart. 

Şeref stadında: 

Beykoz - T opkapı, Beşiktaş - Eyüp B. 

takımları. 
Taksim stadında: 
Güneş • Anadolu, Galatasaray • Hilal 

B. takımları. 

Pazar maçları 
Fener stadında: 
Kasımpaşa - Beylerbeyi, Vefa - İAtan • 

bulspor, Fenerbahçe - Süleymaniye A. 
takımları. 

Şeref stadında: 

Altmordu • Karagümrük, Beykoz -
T opkapı, Beşiktaş • Eyüp A. takımları . 

Taksiın stadında: 

Doğanspor • Ortaköy, Güneş - Anado
lu, Galatasaray - Hilal A. takınılan. 

Eski,ehrin Demiraporu Adanada 
Adana, (Özel) - Adana stadyom ko

mitesi tarafından angaje edilen Eskişehir 

grupu şampiyonu (Demirspor klübü) bi -
rinci maçını bayramın ilk günü Çukurova 
grupu şampiyonu (T orosspor) la oynadı. 

T oroslular takımlarmı Adana idman yur· 

mişlerdir. J Ah M h v --- -u··rsel zun anndan met u tar, ll'IJlllllJl 
Antep müddeiumumiliğine İzmir aulh 

müddeiumumiliğine Milas müddeiumumisi 
hakimi Öztunç, İzmir sulh hakimliğine lz-

Enveri, Trabzon müddeiumumi muavinli • mir azasından Naci Salim, Elmalı müd -
deiumumiliğine Malatya aza muavini Şe • ğine hukuk mezunlarından Kemal Ergun, 

rif, Serik hakimliğine İnebolu hukuk ha • Mersin müddeiumumi muavinliğine Kü • 
kimi Ragıp, Akseki ceza hakimliğine Kon- tahya müddeiumumi muavini Baki. latan• 

ya Ereğlisi ceza hakimi Abdürrahman, bul sulh hakimliğine eski Derik müddei • 
Nevşehir müddeiumumiliğine Elbistan umumisi Ali Ekrem', Muğla aza muavinli • 

müddeiuml(misi Halil. Babaeski hakimli· ğine hukuk mezunlarından Baha Bilgin, 

ğine Korkudeli ceza hakimi Mustafa Hik - Emet müddeiumumiliğine Cibik müddeiu• 

met, Kalkit hakimliğine Dursunbey haki- mumisi, Yozgat müddeiumumi muavinli ~ 
mi Şükrü, Mardin ceza hakimliğine Sul - ğine hukuk mezunlarmdan Arif Kutlar, 

taniye hakimi Ahmet Rifat. Dursunbey ha- Geyve ceza hakimliğine T oıya. müddeiu • 
kimliğine Cumra hakimi Mehmet Zeki, Ke- mumisi Fikret, Kağızman müddeiumumt

şan hakimliğine Ezine hukuk hakimi Üs· liğine Erzincan sulh hakimi Ahmet Sarım 
man Bahri, Araç hukuk hakimliğine Bartın tayin edilmişlerdir. 

azası Mahmut Fahreddin, Bartın azalığına ...... , - · ·• ' ' ' ' " ' "' , .... ' ' ' ••·-------

Alaşehir hukuk hakimi Tahsin, Bürhaniye (Joplantılar, Davetler 
azalığına Çorum sulh hakimi Hüseyin ta J 
yin edilmişlerdir. 

Gümüşhane müddeiumumiliğine T rab· 
zondan Sıtkı, Avanos ceza hakimliğine 
Çarşamba ceza hakimi Halil, Yusufeli ha· 
kimliğine eski Manisa sulh hakimi Abdül
kerim, Doğu Beyazıt hakimliğine eski Mu• 
danya müddeiumumisi Bürhan. Kahta ha-

Kızılay Kongresi 

Kızılay Üsküdar şubesinden: KızılaJ, 
Üsküdar şubesi senelik 1'onareai pazar 
günü saat 1 O da Doğancılar ..tonunda top• 
)anacağından Üyelerin teıriflerl rica olunur. 
-- • • • • • l ,;J\.11 . . ........ iol: ••• 1 ..,,,,_ ______ _ 

l Yeni Neşriyat 1 . 
Duygularım - Genç 1&irlerimizden A• 

dalı Reşadın bu isimde bir fİİr kltahı intf .. 
şar etmiştir. İçinde çok ince dQJPlar taft• 
yan şiirler vardır. 

Çocuk - Çocuk esirgeme kanunu ta • 
rafından ayda bir çıkarılan bu mecmuanın 
2 inci sayısı çıkmıştır. 

-·---~---·-----..............._ .... ____________ __ 

'yordu: 
- Süleyman, çabuk gelin! 

sa olıa bir kaç yüz adım ... Ele geç -
ı meyiz amma, binde bir ihtimal ile 

dundan takviye etmişlerdi. 

kimliğine Dinar ceza hakimi Sabri Dun • 
dar, Artikova sulh hakimliğine Osmancık 
hukuk hakimi Abdürrahmao Hasip, İstan
bul sulh hakimliğine İstanbul aza mua -
vinlerinden Ekrem Korkut, Sultaniye ha -
kimliğine Karamürsel müddeiumumisi Hü
seyin Hüsnü, Denizli ceza lıikimliğine Di
yarıbekir azası Nedp Naci. Ankara ha -
kimliğine Kırkağaç hakimi Şerif Dikbq. 
Nezip müddeiumumiliğine eaki Beyoğlu a· 
za muavini Feyzi, İzmir azalıiına Merzifon 
müddeiumumisi İsınail, Bayramiç müd • 
deiumumiliğine Yozgat müddeiumumi mu· 
avini Cemal, Akşehir müddeiumumiliğine 
Çeşmeden Rıdvan, Dinar hukuk hakimli -
ğine Babaeski hukuk hakimi Ali Rıza tayin 
edilmişlerdir. 

Bütün oyun müddetince Eskişehirlilerin İnebolu hukuk hakimliğine Araç hu -
hakimiyeti, seri paslan, devam etti. kuk hakimi Mehmet Şevki, lnegol ceza ha-

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

" 
(*) 

Tasallubü şeraginde 
Alkolrın f agdası 
Var mıdır? 

Karanlık 

Limanda 

Umduklarından daha çabuk gel
diler. İhtiyar sözünü tutmuıtu. A · -
ıaiı yukarı Hanya çarıısmda ne ka· 

böyle bir feyin olacağmı sezersek 
denize atlarız ve yüze yü-z~ döneriz. 

Devlet Demiryollarının bu güzidr. ııam· kimliğine Kalecik müddeiumumisi İsmail 
P1'on takımı çok üstün bir oyun çıkara - Hakkı, Bursa müddeiumumi muavinliği -

\ rak Çukurova şampiyonunu sıfıra kar::ı iki ne İnegol ceza hakimi Ömer Fehmi, Konya 
J sayilc mağlup etti Ereğlisi ceza hakimliğine I~ müddeiu • 

Çok 
Geçmeden ... 

dar boya vana hepsini toplamıılar· Süleyman, Murat, Veli ve Sessiz 

d Ali sandala indiler. Gecenin kat -•• 
Pulat balıkçıları bıraktı. rak ileri•ini görmek için bütün kuv-
lhtiyar adam· ile oğlu bağırıyor - gibi kendileri de kayıkları da en ya-

lardı: kından bile sezilemiyordu. 
- Sai olun. Gene gelin! .. Gene Pulat ıon ıöz olarak fÖyle demİ!· 

b ' ti: uyurun •. . . 
Şimdi gemide büyük bir çalıtma 

vardı. Tekne, direkler, yelkenler ve 
hatta ipler karaya boyanıyordu. 

Kandiyeye on bet yirmi mil kal • 
dığı zaman her ıey bitmİ§tİ. 

Karanlık bastıktan sonra körfeze 
girdiler. 
Onları pek yakından ge~en ka -

yıkll\r hile göremiyorlardı. 
Pulat reis geminin provasında idi. 

Gözlerini ileriye çevirmi~, dütman 

gemilerini herkesten önce görmek, 
ne halde ve ne biçimde olduklarını 
anlamak için dikkat ediyordu. 

O gün arkadaşlarile konuşarak 

ıuna karar vermişlerdi: 
Karanlıkta limana girecekleı·di. 

Düşman gemilerine yakJaşmadaa 

önce dört levent kara bir sandal için
de ve kara elbiseler giymiş oldukları 
halde ilk düşman gemis!ne yakla -
şacaklardır. Orada gemiye tırma -
narak vardiya gezen yahut uyuyan 

Pek sıkıtırsanız bizi çağıran. 
Nasıl olursa olsun size yetİ§İriz. 

Dakikalar o kadar uzun idi ki .. . 

Herkesin kulakları kirişte idi. 

Gözler gecenin karanlığını yırta
rak ilriıini görmek için bütün kuv
vetlerini harcıyordu. 

Toplar doldurulmuıtu. Eller, pa
laların, kılıçların ve baltaların sap
larmı sımsıkı kavramıştı. 

Böylece yarım saat ancak geç -
mitti. 

Bu zaman içinde ileride imdat İ$· 
temek için ağzını açan, fakat sözle
rinin ilk hecesini söyler söylemez 
susturulan bir adamın sesi duyuldu. 

Bir iki ayak gürültüsü de oldu. Çok 
geçmeden bunlar da kesildi. 

Tekgöz Ali kayığın dönüşünü 
herkesten önce görmüttü: 

- Geliyorlar. 
Dedi. 

( Arkası var ) 

Bayramın üçüncü günü Eskişehirlile r da· mumisi Mehmet Emin, Erzincan sulh ha • 
ha zorlu bir maç çıkardılar. Bu sene Çu - kimliğine Kelkit hakimi Hasan Tahsin, Cal 
kurovanın en kuvvetli takımı ve hepııi de hukuk hakimliğine Antalya sulh hakimi Zi
birer atlet olan Adana idman yurtluiar ta- ya, Vezirköprü müddeiumumiliğine Boya
kımlarını başka klüplerdcn takviy~ r.tme· bat ceza hakimi Servet, Ödemix sulh ha -
den kendi kadrolarile sahaya çıktılar. Ma- kimliğine Kigi hakimi Sinan. Kigi hakim • 
çın birinci ve ikinci devreleri çok seri ve liğine Poshof hakim Süleyman, Curnra ha
tam bir b eraberlikle geçti. Birin • kmliğine Cermik halcimi Mehmet, Kayseri 
ci d evrede bir gol çıkaran Eskişe- müddeiumumi muavinliğine Kayseri sulh 
hirlile r ikinci devrede de daha düzgün fa. hakimi Abdülkadir, Kayseri sulh hakim • 
ka t bir an hırpalayıcı bir oyun gösterdiler. liğine Keşan hakimi Ali Rıza. Alaşehir hu-
Bu aralık penaltıdan bir gol kazanan yurt- kuk hakimliğine Geyve ceza hakimi Sü
lular takımlarına galibiyet golünü çıkar • .. .••• • . • • . . • • . . • • .. ••.• ·· ·

mak için çok çalıştılar. Fakat oyun 1 • 1 Ödemişe giden Tire idman yurdu, Ödemİf• 
beraberlikle bitti. sporla yaptığı maçı 2 • 1 kazanmı:Ştır. 

Tire - Ödemif maçı Müsabaka ümidin fevkinde güzel ve 
Tire, (Özel) - Bayramın üçüncü günü heyecanlı olmuştur. 

Ôdemifsporu 2 • 1 yenen T ire idman yurdu takımı ı 

Lüzumundan fazla kahve ve lliılaraya 
tiryaki bir hastam ( -i9) yaf&Dda Yardı. 
1 - Baş dönmelerinden 
2 - Bel ve baş ağrılarından 
3 - Kabızlıktan . 

4 - Uykusuzluktan, iftihuu:lık.tan. 

5 - Neşesizlikten ıikayet edb'ordu. 
Tansiyonu 20-9 du. 
Karaciğeri hali tabilden üç parmak da• 
ha büyümüştü. 

Ak ciğerlerinde hafif bir irtiph Yardı. 
Umumi kan tazyikinden on .eneden • 
beri ıztırap çekiyordu. Alkole daha 
genç yaşında iken bir kaç aene devanı 
ettiğini ve o zaman böyle bir anza ıör· 
mediğini söylüyordu. Bu hutalılı için 
bir çok ilaç ve uzun zaman da Kbıe 
perhizine devam ettiğini anlabyordu. 

Perhizi kaldırdun. Yalntz sigara ve kah• 
veyi bir zaman için kullanmamumı ten• 
bih ettim ve yemeklerden evvel yir • 
mişer gramlık kadehlerden sünde 2-3 
kadeh (rakı) içmesini ve muntazıun 
yemeklerini yemesini tavsiye ettim. Bü· 
tün saydığı araz on beı ~ün zarfında 
azalmağa ve neşesi avdet etmeğe ba§· 
ladı. (Rakı) bu hastama tatbik etti • 
ğim altı aylık bir kürden sonra tifa te• 

sirini verdi. Ve tansiyonu 1 6- l O a diış· 
tü. Ecnebi memleketlorindeki alkol te· 
davi usullerinden bu suıet)_. iatiladr... et· 

miş olduk. 

---------------~--------( *) Bu notları kesip aaklayum, ya· 
but bir albüme yapı§bnp '4-olleksiyon 
yapmız. Sıkıntı zamanınızda bu ootlat 
bir doktor gibi imdadınıza yet.itebilir~ 
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l..------------------------~ -BiR SAATLlk Dişçi 

Rahip Fru'nun bütün emeli halifeyi bir 
• 
lngiliz oyuncağı haline getirmekti 

Dişçim, ayni zwnanda dostumdu. saçlarınızın rengi kadar hoştur? Hangi 
Canımı çok yakmış olmasına rağmen, kaoının gözle.rinde izin goı:ı-.ı inizde

yine hatırını soruyordum: Yine mua- ki yakıcı ateş Yardır? Hangi kadının 
yenehanesinde saatlerce oturuyordum. ) üzü sizinki kadar gÜLeldir? \! e niha

Diş işi bittikten sonra çene işine ba~- 1 yet hangi kadının demeyeyim hangi 
lardık. Anlatırdı, dinlerdim; dinle-rdi, \ enüsün vücudu sizin vücudunuz gibi 

Anastu Papaz oilu; Mister Kampelin İJ- (İttihat - Terakki cemiyeti) erkanı ile mü- ne batı bunalan bu sif kalpli hanımefendi, anlatırdım. Dedim ya dostumdu. muntazamdır?. 
~rinde, uzun müddet faaliyet y.öıtcrnıİ~ti. nascbet tesis ve idamesine çalııtığı görül- büyük bir ümit ile Frunun dostluğuna mü- Bir gün yine muayenehanesine uğ- _ F aknt doktor? 
l'iirkçeyi kendisi kadar iyi bilen ve söyli- mektedir. racaat etmİf, ondan pek ehemmivetsiz bir ramıştım. Beni görünce sevinmis, ti: 

ı 1 
• • • · - Niçin fakat diyorsunuz? Niçin 

)en, ayni zamanda inıiJiıceyi de shhu et e Daha sonra.. Fru; ( 31 mart hadisesin- yardım ıstemtfh. Mütarekeden sonra, bir- - Is, in vok galiba? 
t d b

. ı d b' · · d J ürkmüs, gibisiniz? Sizi sevsem, sizi ku-
~kellüm eden oğlu Haralimbo~; ve ge· e, yanına ır tercüman a arak pervasızca en ıre vazıyetı eiiıen ve f,tanbulun en y k Jd - o o uğu için geldim yal ki 
~kendi köylülerinden sayet yakıııklı (A· Ayasofya meydanına gelmİf; ve oradaki kudretli bir ıahsiyeti oluveren rahip Fru, en· asam ... 
L - Diışin de ağrımıyor.. ı D d ~ko) isminde bir ıençten mürekkep ol - yaylım aletleri arasında büyük bir seki- bu hanımefendiye olan manevi borcunu ışarı a bir ayak sesi duyar gibi r.i-
tııak üzere küçük bir ,ebeke tesis ctmiıti. netle dolaıarak, asi askerl~rin ve isyana ödememiı; ingilizlerin parlak ve an'anevi Yine çeker, yine canımı yakar kor· dnm. Kulak verdim. O, bu tırsattan 

lıte, harbi umumiden mütarek..: devrine önayak olan hocaların sözlf'rini, dertlHini olan (centilmen) liğini bu suretle ihlal et- kusuyla: istıfade etti. Odadan dışarı fırladı. Pe· 
leçerken ~ kifiden mürekkep olan bu te· ve tikayetlerini dinlemiıtir. Bir (Allah a- miıti.) - Hamdolsun, dedim, ağrıdan eser şinden koşacaktım amma .. Bir rezalet 
~ke; tıunamile fHliyet halinde idi. damı) nın her felaket sahasına koıması, Rahip Frunun, umumi harptf"n evvel ve bi]e yok. çıkar diye korktum. 

Bunlaran vazifesi, mümkün olduğu ka • hiç fÜpheıizdir ki manevi bir vazifedir. Fa- umumi harp içinde yaptıiı İ}ler, bu mev· _Senden lılr şey rica etsem~ 
dar kararsahlara sokulmak, saf ve cahil kat Frunun bu vazifesi, (ikinci Abdülha • zuumuzdan hariç olduğu içfo bunlardan _ Söyle l 
~kerlerle ahbap olmak. bunların ağız'a - mid) İn Osmanlı saltanatından iskatına se- bahsetmeyi bir tarafa bll'akıyoru:ı. Ancak D d b - ışar a ir işim var bir saat ka-
tlııdan ıöz kapmakta. Bu hususta en büyük bep olacak kadar şümul kesbettiği • kat'i- mütareke ıününden itibaren Türklerin si- d J 

Az sonra dişçi arkadaşım geldi. 

- Canın sıkıldı mı? 
- Yok biraz okudum. 

dd ar ayrı mak istiyorum. Sen burada 
~vaffakiyeti, bizzat Papaz o~lu .. Anastas

1
ye.tle. - riva7~t edilmektedir . . . {Nicin? .. ) yaıi muka eratı kaf'fısında nıühirn bir - Buralarını karaştarmışsın. 

loıteriyordu. Ekseriya aırt~• hır cupp.: ge- mı dıyecekaınız? ... Şu halde cevı1p vere • ıahsiyet kesilen Fruyu takibe batltyoru.z. kalsan.. - Elimde bir çizik vardı da ona ten-
~İrip, bqana da bir sarık sarıyor; askerler lim. . Ve onu, kendi ruhu, lııendi karakterile la· - Kalayım: gazete, kitap falan. d d 

ı d·- · k d 1 tür iyot siir üm. 
''aımda dol&fıyor; onlara, bellediği .ıyet Çünkü; Alman - Avustury& v~ Rusya I ban tabana zıt olan bir adamla kartı kar • - ste ıgm a ar var. şte hepsi 
~e hadislerden bir kaç tane okuyaıak em· siyasetini takip eden (ikinci Abdülha - tıya buluyoruz. Bu adama, (Sait Molla) burada. • • 
llİyetlerini kazanıyor; ondan sonı·a da on- mid) İn artık siyaset sahnesinde o çekil - diyorlar. Abdülhaınidin methur ıeybis _ - Ala, sen gelinceye kadar ben 0 _ Bu vak' adan bir hafta sonra difÇİ 
'-rı. dost olarak, alaylarının, tab11rlarınm mesine (Entelijans servis) karar vermi~- lama, (Cemaleddin Efendi) gibi necip ve tururum. dostuma uğramıştım. Düşünceliydi: 
~ CP'anDI öğreniyordu. tir. faziletkir bir zata Yalııın akraba olmasına o· . d . . ı - Nen var? 

Dah · . • w b d ışçı ostum gıttı ya mz kaldım. 
Binb.tı Kampelin ba küçük istihbarat • sonra .. (Bqıncı Sult<&f'l Mehmet) ragmen, u a amın •çak ve kap11J1 baya - K't ] I 'b. .. . _ Hiç sorma, dedi, başıma ıena bir 

k\>ekeainin vazifesi, hemen henıen bun • ünvanile tahta çıkan Sultan Retada (ser - tındaki seyyiatı, saya saya bitiremiyorlar. \ } apara, gazete ere ıraz goz gezdır-Ja dıkten s bek] od d şey geldi. Saadetim mahvoldu. 
rdan ve bunlara benzİyen bir takım basit yaver) olan Remzi Bey ( 1) ile ilk defa I Batındaki sania ve sırtındflki cüppeye onra e~e asın an mua-

'tlerden ibaretti. Fakat bundan batka, bir olmak üzere münasebet teı1is etmek istiyen 

1 
rağmen, hususi hayatında tam bir sokak f•- 1 yene odasına geçtım. Camlı dolaplar- - Anlat yahu I 

l&.ç Hintli ve sair yabancı iJamJardan anü- ecnebi; rahip Fru Efendidir. Bu münaııe • hifeıi iğrençliği gösteren hu adam, •tikir daki ilaçların etiketlerini okudum. Bir - Kısaca anlatayım. Genç, güzel, 
~kep bir kısam adamlar daha tedarik el· hetin zemini de fÖylece ihzar edilıniştir .. j hayat ve mesleğinde de bir (muhalif) , kenarda duran yeni yapılmış bir tak- zengin bir kızla evlenecektim. Kızı bir 
tııİfti. BuDlann da eleba,ıları, (Hintli Ni- O esnada ıimdiki (Totonya) salonunun manzarası arzediyor. ı ma damağı elime aldım, bıraktım. Va- kere uzaktan görmüş olmama rağmen 
aatneddin) di. Batla, Nizamf'ddin olmak bulunduğu yerde, (İskoç) mason locası bu- 1 Muhalif .. · Kime n:ıuhalif?.. ittihatçı • kit bir türlü geçmiyordu. Port manto_J çok sevmiştim. Nikah işlerine ba~la
~ere bu ikinci ,ebeke de, da.ha yüksek it- lunuyordu. Bir i~t~a .günü, Rem~i B.ey. ~u I Ja~a mı? ... H~lbuki ittihatçıların birinci 1 daki beyaz gömlek gözüme ilişti. Şunu j mak üzereydim. 
~ti takip etmekle mükellefti. locaya davet edılmı,tı. Ve bu mısafır ıçın planlardakılerı çoktan memleketi ter - bir giyeyim dedim Gi,.·dim · tastamam C b. d b. kt çıka dı · 

1»_ •• •• ) .. • k t • • • ,_ 1 1 
• · .J • e ın en ır me up r • 

uunlar,; Perapalas, To.~atlıyan, Kroker de (kursu nun arkasındakı (Onorabl) la- ~ mıı, ge~. •• •n. ara da birer köşede sin- gelmişti. Gömlek sırtımda oradaki san- _Al oku I 
~e ıair yiikaek otellerde Yatıyorlar; Alman, ra mahsus olan mevkiin arkasma, sureti mıf; ekıerasa de zandan kö,el"'rİne atılarak d l l d b' · k .\ . . . . A w a ve er en ırıne oturma üzerey- Mektubu okudum: 

'Vltsturya_ Türk zabitleri ile memleketin mahsusada bır koltuk yerle§hrilmıştı. Şah- umumı hayattan tecrit edilnıi§tİr. Şu hal- d " - k . k k ld . 
İlli-· -.ı d 1 • -•: lttib T '-k· b d bü. '"k h"' .. ·ı 1 de (Sa't M JI ) ı.· ım, apı, tı tı vuru u . uBav doktor -• ıann ev et rtcua ve at • era• ı ama u erece yu urmet gosten en • 1 o a ilime mul:ıali(tir?.. 1 .J • 

cemiyetine mensup uüfmlu ıabsi)·etler a- Remzi Beyin o gün bir teY nazarı dikka- Fru, bu noktaya kat'iyyen ehemmiyet 1 - Buyurun! Kızım sizi yakından görmek iste-
~. doı.,.yorlar; bunlardan loplıya - tini celbetti, O da, ayni locanın en yük - v.enne~~ktedir. Ona sadece; programını, Yavaşça aralanan kapıdan genç bir miş. Kendisini tanımadığınızı bildiği 
bildikleri malümatı, Mitler Kampcle ıetİ· ıek erkanından olan Frunun, mi.it~matdi - sıyasehnı Tür~Jer arasında yürütecek bir bayan girdi: ı için, bir müşteri gibi muayenehaneni• 
tİ1or1-rd1. yen etrafından dönüp dolaıması idi. Zeki vasıta elzemdır. lıte bu vasıla da umu ı · · d b. w h . 

* 
mi har · · d b' k .... ' - - - Bay doktor.. ı ze gelmiş. Dış etlenn e ır agn ısset• 

bir zat olan Remzi Bey, bunda bir (mak - P ıçm e ır aç tesadufun kazandar-
Mi.ter Kampelin bu tqkilatmdan baı- aadı mahsus) olduğunu hissetti. İhtiyatla dığı aıınahktan sonra • timdi bizzat a a- I Genç bayanın yüzüne baktım. Oba· . tiğini söylemiş. Siz, t]Öyle baştan sav• 

~. ba,Lca bir istihbarat kaynağı daha hareket etmek yolunu takip eyledi. .. Pa • ima selmif: Y na baktı, arkamdaki beyaz gömleği ma bir tedaviden sonra, bayağı bir tarz• 

~cut idi. Pek mahdut Ye tanmm•ı tahsİ· paz Frunun Remzi Beye karşı gösterdiği - Artık, beraberce çalıfacak zaman hatırladım. 1 da tecavüz etmek istemişsiniz. Olan 
~etlercten ibaret olan naatalarile, bunu muamelenin sebebi, acaba ne idi? .. Hiç ıreldi. ~.rinize hazıram. - Şey bayan emrınız.. biteni bana aynen anlattı . Bu vaziyet 
idllre ed .a_ ( ahi F ) "d' tüphesiz ki paditahın seryavcrini elde et· Demlfhr. D ) b · ~ • en ...., r P ra • •· Fak t F b . d d''- d - iş et erimde ir ağrı var da.. karşısında kızımı size veremıyecegım.>} 

(t .. L:- F- kimdir?.. mek ve bu vasıta ile de saray mubitiııde a ru, asal e ıao ulara, adi ca- R h b f . . A A~ •••• • -... ·-. ı ki a at ir ne es almıştım. Mesele D d l 1 l ıı y z m llu auale kat'iyetle cevap yernıek, müın- cereyan eden hadisatı öğrenmekti. Ve, da- sus u ara tenezzül edecek bir ,nhsiyet de- ışçı ostum, me u me u u u e 
L.. - ·r.c1· mühim değildi. Dostum dişçimin tavrı- bak 
~il d...'t.!1..1:.. . . . Bütün dünva milletlerinin ha sonra .. Fru, bpkt bir maarif müfettiıi I'• ır. tı: 
.._ ~- " nı takındım: 

Yal ve babrlaranı itcaJ eden, ve bu yüz· gibi sık sık lnııiliz ve Fransız mekteple • ( Arkası var ) - Ben hayatımda böye bir şey yap-
~~ de eEuDe.i bir ma1JUk telllinde tdik- rini dolatıyor; bunlarda bulunan Türk ço- ............................................ . ........ -;. - Buyurun bakayım. marn. Hem ne vakit geldi. Hiç hatırh· 
-.ı edilen -L. •• miraJaJ (Levrens) ne ise, dıklarile alikaclar oluyordu. Fakat, ali • Pı ~ DlU . Genç bayan, koltuğa oturdu .. .._'- __,_.. ~ "A TJ;N A" yamıyorum .. Yanılmış olacak. 

qjp Fru da • af&iı, JUkarı - ona benze- kadar olduiu bu çoc:uklar arasında bir fark ~ - gzınızı açar mısınız? 
~ted" .. ·r d Fak t d'kk t 1 P k · d kt - ihtimal. dedim, ya o yanılmışbr1 
~ula ır. ilk defa olarak ayak b• :;r~i~y::u u~iddi ~ir ·:;::teJ~:;~;· e~en aço: ~ ~ rı ı ınA LAn ~ğz:n: a:mı;;;, Fakat ben göremi- yahut ta sen ... 

Mqrutiyetin ilk senesinde la _ cuklar, mahdut bir 2ümreye münha&ır ka· f- ~K H yordum. Şapkasının kenarı görmeme Bir an diişündüm: 
"ra .. -ru, bir rahiptir. Fakat ayni u.m•n • lıyor, ve bunları da devlet t:rkinile ittihat - Ava giden avlanır' mani oluyordu: - Yahut ta ben ... 
dtı d ( ) d K nc1· • 1 1 r T Qrakki cemiyetine mensup olan mühim ••• Diyecektim amma, diyemedim.' ,._ • m&IOll ur. e ası as en r an- Sultan Azizin an!ızın ve keııdi~ine nünü - Lütfen Napkanızı çıkarsanız da. 
'lflla ve 1--• lik ld119.1 halde asonların tahsiyetlerin evlitları teıkil ediyordu. Fru, <> 

(ı _ . ._o o -- • m gününe haber verilemeksizin lınl ' ı· Sultan Şap1ı<asını çıkardı 
"lll ) h. l'k) bunlara meldepte arasıra ziyafetler veri - ' • · oç locuma mensuptur. (Ra •P • Muradın :tihnine dokundu. Bir kac ,,,u··n son- K •ı cık saçları alt · de ·d· 

'te ( - 1--1·) B 1 b. 1 • • ? yor; bu koskoca rahip efendi. ekseriya bu 0 n: r ın rengın ) 
1
• 

" ınuoıuua •• u, nası ır eşmışhr.. , ra eski padi~ahın intihar ctn.csi ve arka - K 1 - b d . belk. d 
'"~ek ruhani ••haı tarihlerinde ,.e gerek küçük dostlarının evlerine kadar giderek 0 tugun aş ayanan yerı ı e 
..,._ -... sından Çerkos Hasan hadi~c ınin vuku k ) k k ) k ] 1 b k d ) b ' ~.""•on loc:alan sicillerinde böyle bir ha- kendilerini orada ziyaret ediyor; imtihan- b 1 o t\ı o tu o a ı u a ar güze ir 
" u ması, yc-ni padi~ahın biigbıitlln h~yc • d k 
~. ender kavded=ı-=-~. larında bizzat bulunarak sorulan sualleri saç yığınına o unmamıştı. " ~ canını arttırdı. 
l>ab aribi UJd. k" l k. b. kolaylattırmıya ve tam numara almalarına T - Oldu mu doktor? L . •. 1 • ıur ı, a5 en es ı tr ah' an müvesvis olan mÜt••ıcim Rüı:tii 

"'tilız ail-- mensup 0 '-- b k. k d yardundan ıeri durmuyordu?. p " Pardo w l ~ .._._ 11U1 u ze ı ve u - aşa, cıpadi~ahlığı benimsedi » gibi kilük.ıl- - n agzınızı açar mısınız. 
lli t•h · ~ k d. mili t" • k d. Umumi harp zuhur etti•i zaman, (İtilaf ı A- E lA ·· } · b k L... uy....., en ı e man ve en t .. eri iş.itince evhamı arttığandun Miıhat ı g~ın. ı açtı. vve a goz erme a -

"IQl&ürnetinin sefaretinde bir yer almak Ji- devletleri) tebaasından bir çokJarı latan • p L- bebeklerı'nde kendı'mı· ' aşa ıle bilmüz.akere Sultarı J\ Iuı at iyile _ tım. acıvert 
relirken, kendisine büsbütün yabancı bulu terketmif, kalanlar d• sivil harp e - şinciye kadar şehzade Abd ii lh.ın.it Efen gördi.im. 

1:1...._ bir sefarette mütevazı bir vazife ifa et- ı sirlerine yapılan bir takım ka)' ıt ve tartlar d · · · b. 1 1 

- Neyi? 

~ .
1 

• ının naı 1 sa tanaı i an ediln·c·sini karar • - Anladınız mı doktor? 
tedir. altına ııinniıti. .. Fakat buna mukabı ; bı- !a ştırdı. Bundan haberdar edil,.:ı Abdül -

O da (sefaret -L!-.Jj-·) d. S f t taraf bir hükümetin sefaret erkfını ara - h ~· • .-.... p Kt ır. e are amit ccişlerin ehemmiyeti nivi\hrtlc idare-

• 
1Pliği ise, az çok, bir köy hocalığından ıında bulunan Fru - halis İngiliı kanı ta- ·· · 1 d -,ılt b. d - ·ıdir ye musaıt o ma ığını ve naı:ı ıl olsa gene 
il ar ... ecn fımasına rağmen • (Osmanlı ordu•unun ka- k d 1 ıı. :r-.1 •· • en İ erinin muavenet ve nıi.ı:.-ahc-rctlerile 
0 ir katolik pap .. • ·· ·· ·· t' rargihı wnumisi merkezi) <:>lan İs<nnbulda, · it,. -.mı ıoz onune gc ıren- ış göreceği için doğrudan do~ı1tya mn • 
• iti .. fU_p.,_ --~- ki ona uzun k k tıpkı eskisi ribi, biç bir kayda, biç bir car- k '-1& T ncaa , ve ıvırcı 7 amı saltanata cülusu münavİp «>lncnğınıu 
il.Ilı b" _..JI l - 1- t h ··ı d ı ta, hiç bir takibata maruz kaln.:ıdan ser - d 

Aklım başıma geldi: 

- Ha biraz daha açın l 
Kızıl dudakların arasından görünen 

beyaz dişleri çok muntazamdı. 
- Acaba neye ağrıyor, doktor? .- ır 1K1ant o a.-- • ayyu e er er, a aını Mahşer MidiJli~i Kamil Be' ' vası _ 

t •ak lil - ah ·· __ :.....ı - ı · best serbest ya...,.mıı ve ge:ımİ"Iİ Ona, J "ıı a e uy cup...-.-..en agır , .. ıa - r- r tasile pa şalara ~öyleıti. - Şey, bir şey değil; şimdi bir ilaç ... 
~ Ve cünlük kokusunun intiıar elliğini memleketin en his ve en sadık b .r evladı Abd 1 ş· ] ·· d. d' T .. d" ' 'b' b b . . . u hamit bununla da kalmadı Rü ışe ere goz gez ır ım. entur ı-

.ı _ "fı)tler)er. Halbuki Fnı; daima p er _ gı ı u ser est hukuk ve ımtıy:ızı lemın .. . . .. • · ş- . • • . . 
-.-1ıı. t • . . d . b "d' ? ı~ ··k - t• il tu \e l\Iııhat Paşalarla mulaka ı ında ken _ yot ımdadıma yetıştı. Tıtreyen elıme 

ll'llf ve ıayet sade medenı elbı,,c ıle e en ıey' aca a ne ı ı. .. -.u ucııe ı e e- dileri . . • - . w • • •• 

tt~n v d'•' 1 d h' J' E k" rinde tutan İttihat • Terakki erka:ı nın ( bi- ne t emındt vc-ıclı . f latta 1 a raLya kas-ı hır pensı aldım. Pamugu guçlukle pen-
h._ e sez ı1tı yer ere e a ıs .t mson · • rında Miıhaı p · ı ·· ·· · 1 b')d' T ·· ı· d b 
·~rrıuliıtmdan hafif bir limon kol-.usu ne _ ı rader) lik hukukuna riayetleri mi; yoksa, . . _ a şa ıe gonış•ı rcı·n. paşnnın sc tuttura ı ım . enturcıyo a atır-

•t(I • ' F 1 . . . 1 sıgarasına kıbrıt çakmak Ve cannu l . ·- 1 d o· l . .. d .. trı bır centilmendır· I ransız ve ngılız mckteplcrınde o kadar d ' • k n >ır ) d• ım. ı\s et erme; sur um. 
~ . ıgar v · ı b d 

t ,:-:0rıra .. Bir rahibin en çok devam ede- dost olduğu küçük Türk dostlaı mm §cfaat t dermek 1 adr~~sı e n~ • iL aınnrlarına - Bitti mi doktor? 
ttı . - . . . . ·ı . 1 'd.? E ı (D o·· emas c en o ugınclerını c·karıp kolu ı._ :· Yer, haç ıuphesız ki· kılısedir. Hal _ ve ı un as arı nıı ı ı. . . vct ... am os- b. k k na ""it' , ıızat ta ma ve · 

ı~ 
1
1 Fru, kiliseden ziyade, _ 0 tari!,te is- yon) da ta1ebel k eden ve sonra <lıt hüku- l · 

~Q ld · k . . . . . - I a hl"si~ıandan gelme zencilerle C 
\.. 

1
.u a mevcut olan • masor.. locnlannla mc' n en YL. sek §ahsıyetlerındc.ı hırı ıle k . d 1 - '"r-

" 
0 

Ih · · · 1. . . esıstan an ge mc halayıkların e1·nd b" 
.._ 1 assa Serkl Doryanda görülrm.:kkdir. ıı~ ıvaç .ey. ıy.cn. hır Türk k.ı.zının on:\ kar§ ı ,·· .. . . . . 

1 
e U · 

u h . :>umuş bızım gıbılerden ne he!d enir. Siz 
"· " a sonra.. Fru, kendi meslekt: .1 lara- g Jcı • .ııuı s .. tı.rane lc\•eccuh ve dostulk, 1 b d 1 1 . --.. \o • d . . o mayınca u e v el nası ıdnre edill"bili r 1 
d • e sefaretlerin resmi muhit lcıine karşı ' tnm zamanın a Frunun ımdariına yelı§ - 'b· b . h , 
~'lll . . et . k d g ı 1 na 12gırane ve mu atapıarın• aidatı 

llL. • ıoğuk. tavırlı ve mü~tenip bir adam mışlı. stıtrnt olara §unu a arzedelim .. 1 f 1 k .1 . . . • cı 
"!ita;; k" ~ h . . 1 soz er ır atma ı e kcndısını el , ld k > -gu halde, Türklerin belli basJı sahsi _ ı; umumı arbı takıp eden mütareke - d I . ı. d' . c a 

1 
't'--. · 1 •

1 
•• l . _ zanne en en Aen ısı ele aldı ve ava · 

ııı.. ""'lne karp daima rnü'tefittir Ve f'n ı k gun rrınde, felaketi üzeri- d I . I d gı -.,,.... · en en av a ı. 

- Hayır bir dakika daha oturun! 

Yüz üne baktım, pürüzsüz bir gü

zel1iğ i vardı. 

- Siz çok güzelsiniz .. 

- N e dediniz? 

- Dişçilik sa n'atinde acemiydim 

amma çapkınlık san.atinde değil.. 

- Çok güzelsiniz, dedim, yalan mı? 

DarUşşafakaya kurban 
gönderenler 

Bu bayram Oarüşşaf akaya harp malulü 

emekli yiizLaşı Niyazı tarafından S. ope • 
ratör Mim Kemal tarafından 3, Bay Mü· 
fit tarafından 3, Kef elız.adelr.r tarafından 
2 talebeden 168 Ahmedin hala:;: tarafın· 
ela n 2. T cmyiı. azasından Cevat, Rumeli • 
hisnn nda Avni, öğretmen Sadık. Şic;Jj ec
zanesi sahibi Asım tarafından birer ve ad• 
!arını bildirmiyen bay ve bayanlar tarafın• 
dan 5 ki toptan 24 kurban ~önderilnıiştir. 
Darüşşafaka Direktörlüğünden tcşekkiir O• 

lun or. 

·······················•········ 
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14 Sayfa ·SON POSTA 

7 

''Son Posta,, nın Tefrikası: 22 • Yazan: A. R • 

Çemil gecenin sessizliği arasında duyduğu kadın seslerinden 
komşu köşke yeni misafirler geldiğini tahmin etmişti 

Bu münakaşa ve müzakere, tam lbecik zannediyorum .. , Pencereleri ka- ya etmişler, güzel bir vakit geçirmişler
yats1 vaktine kadar devam etti. Niha· pa. Güneşe çıkma. Sabahlan hırkasız di. 
yet Cemil, partiyi kazandı. Annesi er- gezme. Süt, yumurta içmeyi unutayım, Cemil, Erenköy istasyonundan bir 
tesi gün, Gülteri alacak; Sirkeci iske - deme... İlahi, anne!.. Balkanların yal- talikaya binmişti. Araba, bozuk kaldı~ 
lesinin önündeki şamandıradan hare - çın kayalıklarında, bele kadar çıkan rımlı uzun yolun toz bulutları arasın
ket edecek olan vapurla yola çıkacak- karlar arasında; aç, çıplak taştan taşa dan sarsıla sarsıla ilerlerken, Cemilin 
tı. sekerken de yanımda miydin, diye söy- dimağında, yine o sual belirmi~ti: * leniyordu. - Nereye gidiyorum? .. 

Cemil, annesile Gülteri, Sirkeci is - - Haaaas, dur!.. Rakının buhariyle mahmurlaşan 
kele sine kadar teşyi etmişti. Zabit ve Şark .. Şark!.. dimağı, bu suale cevap bulamıyor gi-
bilhassa yaver okluğu için vapura ka- Cemil başını çevirmiş; karakolun biydi. Hatta, önünde durdukları köşk 
dar gidemezdi. önünde dimdik durarak vücutlarının j bile ona büsbütün yabancı gelmekte 

Birkaç günden fazla si.irmiyecek o- sağ taraflarına dayadıkları tüfeklerle idi. 
lan bu ayrılık, her ikisine de pek rnüş- kendisini selamlayan nöbetçilere te- Parasını vererek arabcıyı savmış; 
kül gelmişti. Göz yaşlannı güç zap - mennah ederek geçmişti: köşkün bahçe kapısı önünde yapa yal-
tedebilmLşlerdi. - Bahçekapı kankolunun önüne 

1 
nız kalmıştı. Geriye dönen araba, gece-

Saf, temiz, ruhu iman ve itikat ile gelmi~.im de, haberimı yok. nin karanlığı içinde birdenbire uzak-
malamal olan kadın, (Ayetülkürsü) Demişti. laşmtştı. 

ler {Salnten tüncina) lar okuyarak O zaman iç.inde daha ağır bir sıkın- Cadde, bomboştu. Karşıki köşkte, 
oğluna üflüyor; boşanmzya müheyya tı duyarak ilave etmilftİ: uzun uzun bir çocuk ağlıyordu. Cemil, 
gözlerini etrafa gezdire gezdire, du - - Nereye gidiyorum) . . . elini c.eketinin cebine sokmu;;ı anahtarı 
daklan titreye titıeye tenbihler veri- Bu suale. birdenbire cevap vereme- arıyordu. Fakat aranırken, gözleri, bi-
yordu: mişti. Köprünün saati, henüz on bu- tişik köşkten ayrılmıyordu... Orada, 

- Sabahları kalkar kalkmaz. süti.i- çuğa gelmemi,şti. birinci kattaki odaların birinden gürül-
nü. yumurtanı içmeyi unutma evla- - Şimdi doğruca köşke gitsem, fe- tülü kadın konuşmaları arasından, şen 
dım ... Aman yavrum, geceleri dikkat na halde sıkılacağım. Ötekiler olsa, kahkahalar işitiliyordu. 
et; sakın pencerelerin açık kalmasın. bir~ pe~c~re.den falan şöyle eğlenir, (Arkası ıJcır) 
Daha ciğerciklerinin yaraları ye.ni ka- vakıt geçırırdım. Halbuki bu mübarek I _______________ _ 
pandı. Gündüzleri, güneşte oturayım kız, soğuk nevanın biri. Basına bir sa
deme. Eğer sabahları bahçeye inersen rık sarsa, Ayasofya camisinde de vaaz 
analık hakkım helal olmasın. Gün- kürsüsüne çıksa, yerin göğün cemaati 
düzleri, Kadıköye in. Hatta, İstanbula başına toplanacak. Hatuncağıza merha
geç. Bir kebapçıya gir. Karnını ttka ba dedik, bize nasihat vermeğe kalkış~ 

BADYO 
Bu Aktamkl Program 

İSTANBUL 
basa doyur. Akşamlan da hol bol yo- h. Vakıa, hakkı da yok değil amma.. 18: Muhtelif Vokal eserler (plak); 
ğurt, yumurta ye. Göreyim seni Ce- Bize şimdi ~u sıkıntılı zamanda, iç a· !8,30: Muhtelif orkestra eserleri (plak), 

'J · • • All h k L")1 ~h k 19: Haberler; 19, 15: Hafif musiki ve si-mı cıgım. a aş ına.. ı ia aş ma .. çacak bir şey lazım ... 
G I · · k d b k E • ?.an havaları (plak) ; 20: Halk musikisi 

öz erırnı ar am a ıra ma. mı Zihninden bu kelimeler geçerken -(Osman pehlivan tarafından); 20,30: 
yavrum}· Kadıköy iskelesine gelmişti. Fakat a- Stüdyo orkestraları, 21, 30: Son haberler. 

Derken, sesi gittikçe derinleşiyor; yakları, kendı"sı"nı"n de tahlı·ı edemedı·g~ ı' Saat 22 den sonra Anadolu ajansınm 
bir İnilti halini alıyordu. bir hisle Galata tarafına doğru sürük- gazetelere mahsus havadis sen:isi verile -

Cemil, bütün bu antlara, şartlara lenmişti. çektir. 
karşı bin bir teminat verdikten sonra * 
annesinin elini öpüp te ayrıldığı vakit, Cemil yine tahlil edemediği bir 
kalbinin derin bir boşluğa doğru kay- hisle, Köprübaşındaki (Aziziye kara
dLğmı hissetmişti. Dalgın ve düşünceli kolu) nu da geçmiş; Havyar hanının 
bir halde, tramvay yoluna doğru iter- kapısından dalarak biraz ilerledikten 
!emişli sonra, (Hacı Minas) ın lokantasına gir~ 

Büyük caddeyi, muhtelif seslerden mişti. 
hasıl olan bir gürültü dolduruyordu. Burası ona, yabancı değildi. Harbi
Altı sınk hamalı, üç büyük sınğm or- yenin son sınıfından baslayarak İstan-. .., 
tasma sallandırdıkları koca bir balya- buldan üçüncü orduya gidinceye ka
yı ölçülü adımlarla gütürüyorlar, ara dar sık sık buraya devam ettiği gibi, bu 
şıra: sefer İs tan bula geldikten sonra da bir 

-Vardaaa!.. kaç defa gelmiAO, burada yemek yemiş-
Diye acı acı bağnyorlardı. ti. 

ANKARA 
19,30: Çocuklara teknik öği.itlcr; 19,45: 

Karışık. müzik (plak neşriy~tı); 20: Kar
piç şehir lokanlasmdan nakil (orkestra) ; 
70,30: Ajans haberleri; 20,40: Karpiç şe
hiP lokantasından nakil (orkestra). 

BÜ KREŞ 
12,30:-15,10: Plak ve haherleı·; 18: 

Milli Musiki; 20: Sözler; 20,35: Opera; 
dan nakil; 2 4: Romantik musiki; ( orkes • 
tra ve sonra plak). 

BUDAPEŞTE 
18,20: Piyano kons~ri; 18,50: Spor; 

19: Radyo salon orkestrası~ 19,5 5: Kon -
ferans; 20,30: Operadan nakil; 23,35: 

Korada beygirlerin sürüldediği köh- DüRkanın sahibi olan, kısaca boylu, 
ı kald l 

Çingene musilC.isi; 24,20: Caz. 
ne araba ar. ırım t~ arına çarpan tıknaz vücutlu, pos bıyıklı, güler yüz-
nal sesleri, demir tekerlek gürühüleri lü Hacı Minas, onu görünce büsbütün V ARŞOVA 

16, 30: Piyano konseri (Musımrgski, 
arasında geçip gidiyorlardı. gülümsemiş: Arenski v. s.} ; 1 7, 1 5 : Orkestra; 1 7, 4 S : 

Kırbaç şaklamalarına, - Buyurun Cemil Bey ... Ne o, bu Sözler; 18,20: Tenor sesle ş.ırkılaı; 19: 
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[ BALIKÇILIK 
~----------------·----------------------~ 

Levrek Avı 
Bu balık ne 

kaç türlü 
zaman, nasıl tutulur, 

yapılır ? v• 
yemegı 

Sularımızda her zaman bulunanı turşusu ve hazır lop yumurtadan J, 
yerli balıklarımızın en kıymetlisi, en bir kaç parça ilave edilerek limon sı~1 

l~zzetlisi, ve en güç avlananı Levrek-ı hp soğuk yenilir. 
tır. Sonbahar ve kış mevsimleri avına Haşlaması: Balığın haslanaca1 

en elverişli zamanlardır. Olta ile gece . 
tutulur. Mannaranm fazlaca kayalık 
kıyılarında, Boğazın nisbeten akmtı
sız yerlerinde bulunur. Bazan ağla da 
cevrilirse de bu tesaddüfe bağhdır. 
Evvelemirde bu balığın yemi olan 
«HanİJ) denilen kırmızı benekli küçük. 
balığın tedarik edilmesi ~arttır. 

Bu balığı izmarit oltası ile uğraşıp 
tutmalı. yahut -pek pahalı- pazar
dan satın almalıdır. Levrek yemi ol
rnası, ve pek nadir tutulması hasebiyle 
balıkçılar bu balıkları çok pahalı satar
lar. Bunlardan bir kaç adet elde edile
rek kuyruk tarafından zokaya geçiri
lip olta harekette bulunan bir sandalın 
arkasından sabah doğu zamanında ve 
akşam batıdan sonra bırakıhp Levrek 
aranır. Balığın tutulduğu oltanın bir
denbire gerilip fazla ağırl~masından 
anlaşılır. Eğer tutulan balık oltanın 
tahammül edemiyeceği kadar ağır ve 
büyükse pek dikkatli davranmak, ol
tanın hiç gevşememesine ça1ışmak, ba
lık sandala doğru geldiği zamanlar sür
atle çekmek, aksi tarafa giderse boş sa
lıvererek dikkatle idare etmek lazımdır. 
Aksi halde balık hemen oltayı kese
cektir. Böyle bir balı.ğı sandala alabil
mek cidden mahir, ve tecrübeli bir ba
lıkçı isidir. Yeni heves eden balık me
raklıları böyle bir vaziyette balığı da, 

oltalarını da kaybetmişler demektir. 
Mümkün değil idare edemezler .. 

Balık bir çok meharetle eyice yo

rulup artık pek çırpınamaz bir halde 
sandalın yanında su yüzüne getirilince 
hemen -balıkçı tabiriyle- «zıpkın)) 

denilen bir nevi ucu çengelli demir çu

buğu kullanmah, ve saplayarak çekip 
büyük balığı sandala alabilmelidir. 

Levrek canb bahk takılı oltalarla 
gece kendi kendine de tutulur. Bunun 
için bu balığın yemi olan ((hani» bahğı 

canlı olarak (mesineyi kulaklarından 

geçirmek suretiyle) ayrıca ayni balık
tan yem takth zokanın yanına bırakıl
malı ve oltanın ucu bir yere bağlaıup 

zoka Levrek bulunan taşlık ve kayalık 
bir yere salıverilmeli. Akşamdan bıra

kılan olta sabahleyin yoklandığı za
man ekseriyetle balığın tutulmuş oldu
ğu görülür. Bazı pek zalim balıkçılar 

hani balığını doğrudan doğruya kulak
larından zokaya geçirerek canlı bir hal
de suya atarlar. Bu suretle Levrek av
lamak ihtimali daha kuvvetli olursa da 

-=
parçalan ayrılır, ve bunlar bir müdde 
limonlu suda bırakıldıktan sonra kil 
rutulur. Bir tencereye bir miktar ıe} 
tin yağı, limon suyu, bir kaç baş sı.ıı 

·ı 
mısak konu1up parçalanmış kere''1 

havuç, yerelması da ilave olunup b011 

lar yarı pişinceye kadar ağzı açık kll' 
vetli ateşte kaynatılır. Sonra doğt"11 

mış ve tuzlanmış patates de konultJ' 
Balıklar da yerlen;tirilir ve kapağı kııP3 

nıp gayet ağır ateşte bir saat kadar v: 
rakılır. Ateşten alınacağına yakln ~ 
miktar maydanoz ve tefne yaprağı 1 

konulursa daha lezzetli olur. Bahk16 r 
kara biber daima tane halinde serpilİf 
ve lezzetlerini arttırır. 

Salih Mahmut 

··························································',. 
Yunanistanda 
kabine buhranı 

Demircisin riyasetinde ye~ 
bir kabine mi kurulacaW 

Atina, 12 (Huıuıt) - Sofllll~ 
Antl V enlzelist partilerin gir•"'' 
yeceğI bir kabine teıkiline tefe~ 
büs etmiı ve bu husuıta es .. • 
cDmhuriyetçi partiler Jiderleri{l~ 
görllfmüıtür. Sofulis mUzaker• "ş 
neticesL!de verilen kararı l(rsl 
bildirmiştir. Bu kerara gl5re Pbf; 
tiler Demirclı'in rl;uetiode 
kabirıe teşlcilid tasvip etmekte' 
dirler. Deınircis kralrn aiyaal l<~' 
lem direkförf' e birlikte Çald~t~ 
ve diğer an ti V onlıel:ıt partı 
derlerlnf ziyaret ederek bütO;, 
partilerin bulunacak o!duğu keb ,,,. 
neye bu:-:ların ca ltlirak etnıe· 
rinl lstemlttir. 

- Destur!. . _ ~ I akşam köşke geç kalmışsınız. Yoksa, Oda musikisi; 19, 5 O: Muhtelif; 2 O, S S : 
Sesleri 1'.anşıyor; kapılarından bu- Beyoğ1unda mı geceliyeceksiniz?.. Skeç; 21, 1 O: Bizet'nin HCarrnen» operası. hareket pek vahşiyane olduğundan bi-

Sofulls kabinesi Jil 
At:na, 12 (Hususi) - Sofu.,.. 

kralı ziy; r~t ettiğı ı .rada DoJP'r 
cis'ln r.ya5.etinde bir kabine te, 
kili kabti olamadığı takdirde kel>" 
disiı in kt:racağı kabine aza•111~, 
isimle:·ini bildir mittir. Sofulis ~ ,.. 
ı:ac:ıgı kab.nede ba,kanhktan '°d, 
da iç ve Dış bakanlıklarını 

deruhte edecektir. 

ram buram duman tüten kebapçı dük- Demişti. PRAG rinci mesineli usulü tercih etmek evla-
l-iı.nlarının önlerindeki çığırtkanların: Cemil, tezgaha sokularak cevap 16: Brüno radyo orkestr:tst; 17.10: O- dır. 

peret ve serenatlar; 18,20~ Yaylı sazlar 
4 

Poyraz fırtmast olan gecele~de ba-- Buyurun, efendim buyurun!.. 
Sadaları kulakları tırmalıyordu .. 
İstasyonun köşesindeki (Nalpas 

eczanesi) nin önünden geçerken, tram
vaycının atlara savurduğu kırbacın u
cu. Cemilin fesinin Üstünden geçmiş; 
onu fena halde sinirlendirmişti. Halbu
ki, hayvan lan: 

- Haydi, oğluuuum ! .. 

vermişti: 

- Hayır Mi nas usta ... Karşıya ge
çeceğim. . . Valde, bu akşamki vapurla 
Bandırmaya gidiyor. Ben yalnızım. 

Şöyle, sana bir uğrayayım, dedim. Yu
karıda kimse var mı~ .. 

- Hayır Beyim. Buyur, çık ... Düz 
mü göndereyim, mastika mı? .. 

-Düz ... 

Diye gayrete getirmeğe çatı~an Cemil, bu emri verdikten sonra dar 
tramvaycı, bir dritnot kumandam gibi dolambaçlı bir merdivenden çıkarak 
azametle önündeki parmaklığa dayan- basık tavanlı bir odaya girmiş; Üstün
mış; elindeki teneke boruyu uzun u- de beyaz patiska örtü bulunan küçük 
zun öttürdükten sonra: bir masaya yerleşmişti. 

V da h ı Biraz sonra, Hacı Minasın çırag~ı. - ar . eyyy .... 
Diye E:ıağırnuş .. Büyük bir sandığa elinde tepsi ile gelmiş; rakı şişesiyle 

benzeyen tramvay arabası, şangırdıya ı ciğer kebabı, fasulya piyazı, midye ta
şangırdıya uzaklaşmıştı. vası, yumurta salatası, iki kavrulmuş 

Bütün bu sesler Cemile, uzaktan işi- leblebiden mürekkep olan mezeleri, ma 
tilen bir gürültü gibi geliyordu. Kula- sanın üstüne dizmi~ti. 
ğında daha hala, annesinin titreyen * 
sesini hissediyor; analık sevgisinin lez- Cemil, 12 vapuruna dar dar yetişebil-
zet.fni yudum yudum tadan, fazla pöh- mişti. Vapurda, harbiye arkadaşların
pöhlenmekten şımaran bir çocuk gibi: dan -- Riza paşanın damadı- erkanı 

- Bu annem de, ne tuhaf!.. Onun ı harp Zühtü Beye rastgelmişti. 1ki ar
bu s07lerini Tştttikçe, kendimi dadı ku- kadaş gerek vapurda gerek _!.rende ko
caO.ırdan henüz yere ayak basmıs be-l 11usa konuşa gelerek eski hatıraları ih--

::::ı- • ~ L 

kuarteti; 19: Sözler; 20.20: Keman kon- lık: d h k l l S l ~ a a o ay tutu ur. u arın yag-
seri (Maxian); 20,30: Piyes; 22: Prağ rad· 
yo orkestrası (Sopran. tenor seslerle); 23: 
Haberler; 23,20: Plak. 

BERLIN 
1 7, 30: Küçük musiki sonatları (piyano, 

klarnet, saksofon); 18,30: Sözler; l9: 
Laypzigten nakil; 2 O, 4 5 : Aktüalite; 2 1. 1 O 
Büyük orkestar konseri; 2 3: Haberler; 
2 3, 30: Dans bando lan müsabakası (Zozo, 
Marmorsaal' dan). 

VİYANA 
18,30: Kanı;ak konser; 19,20: Turizm 

v. s.; 20: Haberler; 20, 30: Koro konseri 
21,05: Viyana senfonik orkestrası (Osvald. 
Kabasta idaresinde); 22, 30: Sözler; 22.40 
Çift piyano musikisi; 2 3: Haberler; 2 3, S O: 
Tamimler; 24,05: Hafif musiki. 

14 Şubat Cumartesi 

lsTANBUL 
1 8: Dans musikisi; 19: Çoçuk saati hi

kayeleri (Mesut Cemil) ; l 9, 30: Bah, Mo
zart ve Şubertden küçük parçalar (plak} 
20: Muhtelif sololar (plak}; 20,30: Stüd
yo orkestraları; 2 1, 30: Son haberler. 

Saal 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

murlarla eyice bulandığı zamanlarda 

gündüz de Levrek tutmak mümkün
olur. Bunun için suların bulanık, ha-

vanın bulutlu ve yağmurlu olması şart- 1 

tır. (ifü) grarnhktan ;1 - 4 kiloluğa ka-

dardar Levrek bulunur. Bu balığın 

ne küçüğü ne de pek büyüğü makbul 

değildir. Bir, bir buçuk kiloluk balık en 

çok para eder. Balığın eti gayet beyaz 

biraz sert ve çok lezzetlidir. Tavada 

kızartması ve mayonezi yapılır. Haşla
ması da olur ... 

Ktzartması: Balık muntazam parça

lara ayrılıp hafif limonlu suya batml
dıktan sonra parçalar bir temiz tµlbent-

le eyice kurutulur. Ve kızgın tere ya

ğına atılarak nar gibi oluncaya kadar 

kızartılır. Sonra üzerine kıyılmı~ may· 
danoz serpilerek sıcak yenilir. 

Mayonezlisi: Balık eyice haşlandık
tan sonra kemikleri ve kılçıkları tama
miyle çıkarılır. Beyaz haşlanmtş etle
rin üzerine mayonez dökülür. İngiliz 

Oemircis kabineyi teşkil ediy~r 
, ,. ~,~ 
A .ına, ı 2 (A. A.) - De~· ki' 

kralb gorüşlükten ıonra yerıı ,, 
binen.n teşk .i ıe kendisinin. ~11, 
mur t.>dildi: bi ye bu vaz:feyı 1" 
b1..ol edip edemi eceğini ancak:,.
kadar.ar:a ko oş uktan sonra 
la bi c.:rcceğini söylemiltir .... 1, 

Yunanistan ve küçU~ 
anlaşma ,,,,,.. 

Atina, 12 (A.A) - Atin8 

aj:csr 1 ildir.yor. dLttl 

Ymw. ı i La rn B"lka, paktırıJ<ıı•' 
müteve .i. mecLu: yetler• hak 1,111 

da g a ıetdt!r ası ıd .ı ) ap y 11' 

mü .. a'{aşal r ü· t~ r ne, biç bir t r'' 
nan h h.Ü.: e i n O a A \rılııf ..k El ·&1 
hakkında \ t:y . hu h .. çu . 111 edııt maya kar.ı ı ta b t:ere garıf 
resmen tebl ğ edilmekted.t· 
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Avrupada gerginlik artıyor 
(Baş tarafı l inci yüzde) 

A'hlaşıldıgına göre, Almanya hükumeti cevabında 
Ren vadisindeki hakimi}etinin tahdidi üzerinde konuş -
ınalara girişmiyeccğini anlattıktan sonra işgalin sembo

lik mahiyetinden bahsetmiş ve işgal kuvvetlerinin arttı
rtlınadığını, buna mukabil f ransa ve Belçika hükumetle
tİnin de mukabil mıntakalarda ayni şekilde hareket et
lnelerinin beklendiğini ilave etmiştir. 

tadan kaldırılmaları fena alamet olarak telakki edilmek
tedir. 

Rüştü Ara.ta gör11 vaziyet vahim 
Belgrat, 12 Mart (Hususi) - Dış işleri Bakanımız 

Tevfik Rüştü Aras Yugoslav ricali ile konuştuktan son
ra Belgrat gazetecilerine kısaca şu beyanatta bulundu: 

Alınan hükumetinin bu tebliği İngiliz dış bakanlığın
Ca F ranaa, ltalya ve Belçika delegelerine bildirilmiştir. 

İngiliz hükumetinin kanaatine göre, Almanların bu 
~ahı hU tanı hal bulunmasına yardım edecek mahiyet
te olmakla beraber istenildiği derecede ileri gitmemekte
dir. 

ıı- Beynelmilel vaziyet ciddi, hatta vahimdir. Bu
nunla beraber mantıkın hisse galip gelmesini temenni e
diyorum. Balkan antantının vaziyeti sarihtir. Biz umu· 
mi emniyetin muhafaza edilmesini istiyoruz. Göri,işü -
müze göre sulh yekparedir, inkısam kabul etmez.\) 

Almanya muahedeleri paçavra sagıqor! 
Almanya nezdinde başkaca hiç bir teşebbüste bulu

lılahnamıştır. 
Londra, 12 (A.A.) - Bugün bir nutuk söyleyen 

Sir Osten Chamberlain demiştir ki: 

balkan antantının kararı 
Cenevre, 12 Mart (Hususi) - Mösyö Titülesko bu

rada küçük itilaf ve Balkan antantı devletlerinin bir 
toplantısına riyaset etti. Bu toplantıda Yugoslavya, Çe
koslovakya ve Yunaniıtan mümeasilleri ile Türkiye na
mına Bern aefiri Cemal Hüsnü hazır bulundu. Ve ko
nuşma neticesinde F ranaa ile Belçıkanın tarzı hareketleri 
ll'ıüttefikan tasvip edildi ve Lokarno da dahil olduğu 
halde muahedelerin ıhlaline her vasıta ile muhalefet edil
lneye karar verildi. 

«Bir kere daha soruyoruz: Almanya ile aktedilmiş her 
hangi bir muahede alelade bir kağıt parçasından fazla 
bir şey midir? Almanya harbi kazanmı.,,-; olsaydı, sulh, 
mağluplar İçin daha mı az şiddetli olacaktı sanıyorsu
nuz? Almanya muzaffer olduğu zaman Romanyaya 
zorla kabul ettirilen muahedeyi hatırlayınız. Harbi kay
betseydik, düşünün akibetimiz ne olurdu? Elimizdeki 
hangi müstemleke kalırdı? Ne şekilde yaşamağa mah
kum olurduk? 

K;;çalc antant ve c~n~vr• 
londra. 12 (A.A.) - Cenevreden Royter a)ansına 

~riliyor: 

Almanyaya kimbilir ne büyük bir necat fidyesi öde
dcyecektik ~ Almanyanın son hareketi tahammül edil
mez bir harekettir. Bu kuvvet dünyanın, hususiyle kü
çük devletlerin gözü Büyük Britanya}a müteveccihtir.)> 

Almanyaya karşı zecri tedbirler alınmadığı takdirde 
~anlatma devletlerinin Milletler Cemiyetinden çe
~rini bildirdikleri hakkındaki haberi teyit eden 
J.iç bir malUmat yoktur. 

Lord Percy de, Lokamo paktının Almanya tarafından 
serbestçe lr.abul ve imza edilmiş ve Hitler tarafından 
tasdik edilmiş olduğunu söyledikten sonra, Almanyanın 
hareketini miJJi bir gurur, bir emel, bütün diğer milletler
den üstün bir milletin istikbale bir inanışı gibi telakki et-
tiğini anlatmış ve geçen harpleri yapan şeyin bu ruh ol

duğunu söyleyerek: MalUmdur ki, küçük antant devletleri durumdan do
~ pek endİfec:ledirler. Lokarno muahedesi bu devlet· 
tı.ri cloirudan doğruya alakadar etmemekte ise de bun-
1.ıa kıymetli bir emniyet temin etmiştir. Bu devletlerin, 
~ Lokamo muahedesinin yerine o derece iyi bir 
~ pakt konulmasmı isteyecekleri bildirilmelcte -
dir. 

«- Bunu izale edemezsek müstakbel harpleri de ya
pacak olan gene bu ruhtur.)> demiştir. 

Hider. Fransa veya Bdçikaya karşı bir taarruz hare -
~e kapılmadıkça, Hitlerin diplomatik bir hezimete 
\llratmak istediği Fransız bloku ile Almanya ile müza
lı:creye amade bulunan diğer aza arasında Londrada çe
tin bir müzakereye şahit olacağı muhakkaktır. Fransız
'-rın, Alman lut'alarının Renden çekilmesini ilk şart o-

Holanda askerlerini terhis etmiyor 
Lahaye, 12 (A.A.) -Ho1anda hükumeti normal oJa

rarak gelecek hafta terhis edilmesi lazım gelen kur'a ef
radını siJih altında muhafazaya karar vermiştir. 

.Başbakan Cloijn, radyo ile n~redilen bir nutkunda 
ezcümle şu sözleri söylemiştir: 

:-1r :t.temelr suretiyle diplomatik ric'at imkanlarını or-

((- Lokarno paktının ihlali suretiyle hasıl olan ger
ginliğin artması tamamen imkansız olmamakla beraber 
ihtilafın yakında muslihane bir şekilde hallini görmek ih: 
timali daha fazladır.>> 

Hitler, dün akşam bir 1 

nutuk daha söyledi 
....... • (BQfloral& 1 iaci yÜlle) ımefsuh telakJci ettikten ve ba araziyi 
ıiati anlatu. Sulacü olduiunu ve kaı:"iyyen bütün hukuku ile hakimiyetine aldıktan 
~ İatcmediğini söyledikten sonra ,,Al - sonra Fransa bu araziye giren 19 taburu. 
~nrn Rendeli hakimiyet hRlı:larrm yan dünya tarafından garanti eclı1en Fran-
""" bir feY .ar......z.. decli. az emniyeti için bi~ tehdit saymaktachr. 

111 .. lii~ler nutkunu tamamla~ .. ~nra Buna k.aroa Almanya fU beyanatta bu • 
l.~e hareket etti. Cumartcu fil:unu de lunuyor~ 
"IUnıht bir nutuk aöyliyecektir. Almanya hakimiyeti altındaki arazisini 

Glri111in ,..,.. aayet az miktar askerle işaal etm~tir. Al-

&.... liava - Ciftac te busün bir matuk mau.ya hük\ameti Avrupa wlhunu temin 
~ ederek tunları IÖylecli: için senit tekliflerde bulunmUfhır. Bu tek-

Almaııyuun kuvvetleri memleketin İs• lifler Ver.ay muahedesinden beri hiç bir 
~Ya uğramasına mini olacak derecede- taraftan her hangi bir tesir olmaksazan ve 
.... i.taaya DjramMlaD korkmuyorw: MI han11i bir devlete karşı l(ayri müsavi 

~nya silahları ancak Almanya;tı mu· nwamele yapmayan ilk Avrupa umumi 

' edecektir. Alman ask.ederi Rendecliı anlaşmasını temin edecektir. 
~enden çıkmıyacaktır.ıı Almanya, Fransa ile anlatmak istediği 

·nw tayyare Aıtaatını tellif etti için, kendi arazisinin inalini sembolik naa-
l(önigsberg, 12 (A A.) _ General hıiyette yaprmştar. Fnnsa ve Almanyanan 

~ring, yanında hava müsteşarı olduğu ayni tarz~a ha_reketi ıa.~til~'. büt~n ~üza
~ t,\11'871l sdmit ve tayyare kıtaatmı kere muddetınce l>uaunku vaz•yeti de -
~İt eylerniltir. ğ;ftirmemeyi taahhüde hazırdır. Faka~ hiı; 
~ lıriilıü..diain W ıelJifi bir nkit hakimiyet haklarınd&D ferqat et· 

L ~ f 2 (Hususi) - Berlin hükfuneti miyec:ektir. Alman hükimetia.in takip ettiği 
~n rami bir lebliğ neşrederek son va• gaye Avrupada 25 sene için hakiki sulhü 

et hakkındaki noktai nazannı izah etli. temin edecek bir muahede aktidir. Eğer 

~~ii:d~ . Fransanın Lo_k~rnod~ e\·vel bu fikir diğer hüku~e.tleri.n muvafak~t~ 
~lyeum sajlamlamak IÇln Belçıka, Po • mazhar olmazsa tabüchr kı Alman huku • 

~ " ve Çekoslovaftya ile askeri ittifak - meli tekliflerini geri alacak ve diğer mil -
~ki .. buc:ludama eşi görülmeıai, bir Jetler arasıada lualJ"Dlf haklara malik 'bir 

~de tahkim ettiii•i anlatıldıktan sonra mi.ilet gibi yatam.ktansa Alman milJetinin 
~et putuu imzalayıncaya kacar şu meziyetierme eecl•kaıme ve an' anevi fe • 

~niyet garantileri içinde yaşadığını an • dakarlık hissine dayanarak şerefli bir te • 
1Yor: cerrüt ve infiradı tercih eyliyecektir. 

) - J\n. Yatan ve mÜ9teaıfekderİn f00 

~ ... aü&w.u. 2 - i..,.;ı. ... --. aema.au. ''° Belçika. 4 - Polonya, 5 - ( dto~· 
...._ -ıtya ittifakları. İtalya da Lokarnoyu 
ıl,.~ eden bir devlet ııfatiJe bu listeye 
~- edilehilir. • 

Murahhaslar Londra' da 
Londra, 12 (Hususi) - Sovyet Ru! • 

ya dış balcanı Litvinof, Romanya dı'i ba · 
kanı Titületıko. Daaimarka, Portcki:.t dış 

bakanları, Milletler Cemıyeıi umumi ka • 
tibi ve maiyeti bugün Londraya mm asali'ıt 

etrileT. Diğer diplomatlar yarın beldeni)or. 

Musolini Grandi ile tele
f on lan la görüştü 

~rarıaa bu kadarla iktifa cımiyrre1' 17) 

'- onluk Sovyet Rusya birliği i!e de as 
tftt 'ti Lir ittifak yapmu;tır. Halbuki Alman· 
' ):'-naay, tehdit ettiğini gösteren hi~ 'bir 
Lt~ltette bulunmadı. Fransa iae Lokarno 
~ Londra 12 (Husuııi) - Sinyor :Vlusolini 
' ıttlerile istişare etmeden Soııyet Rusya bugün lngiltere ve Fransa sefirlerini kabul 
L..,hlu.ıimzae~ti.BusuretleFra.ns.anın_dev- l t.. ı __ ..ı c· · ~· 
~ _ _ ettikten sonra ta.7anın ı-ouora seı.ın :--ın-

ardat,tıit ve en lcUVYetJi i.tihbm - G d" ·ı 1 f 1 ·· ·· ·· f k ı it 1 h w • yor ran ı ı e le e on a gorustu, a a a · 
Ptıgı halde Almanyaa.. «la açık bar ya hali ihtiyath daTranmakta ve çekingen 
llak.eri mıntaka istemektedir. Bunun b" . lm kt d 

ır vazıyet a a a ır. 

B•lçilca Harp 
Hazırlıkları 
Yapıgor 

-----
Milletler Cemiyeti 

konseyinin bugünkü 
toplanbsına büyük 
ehemmiyet veriliyor 

Londra 13 (Hu1Usi)' - United 
Preain muhabiri bildiriyor: Avrupada 
Almanyaya kartt himedilen asabiyet 
gittikçe artmaktadır. Milletler C..-miye-

ti koneeyinin A.lm.aya aleyhinde faa

)İyete acçme.i ihtimalleri kuvvetleni

yor. Lokarno devletlerinin Almanya 

aleyhinde karar vermeleri, Sovyet Rus. 

yanın, küçük itilif ve Balkan antant.

nan Franeaya müzahereti, Milletler Ce
miyeti konıteyinin Almanyaya karşı 

zecri tedbirler tatbikini kolaylaştırar.ak 

gibi aörünmektedir. 

Konseyin bugünkü celsesi mühim 

olacak ve toplantılar biribirini takip e

decektir. Lokarno devletleri bugün de 

konuşmalarına devam edecekler, Bel

çika timdiden harp hazarlıkları yapma· 

ğa betfamışhr. Vaziyetin vehaıneti 

artma ktadJr. 
~ •Pf"I .. ,,. ...................... :11,._~ ...... ... 
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-lstanbul Vakıflar Direktörlüğü lllnları f 
DeierJ Pey paraaı 
Ltra K. Lira K. 
182 63 il 70 Yenlkapı 1 Eakl kAtlp Ka11m yeni 1ah ma-

136 90 

104 21 

110 12 

62 00 

lıaUea~nde eski al boyacdar yeal 
mabramaçi aokaianda (2) No. lu 
mevcut tapu ve kadastro pliaa 
mudblace 256 metro aranın yirmi 
d6rtte OD dört p&)L StiS7 

2 64 Tabtal&ale : Hoca Hamza ••hall•lede ..,,la 
Da ut Hanı ve yeni tekerci ıoka· 
ğıoda 6 ıaydı kirgir dükkAnın bin 

10 27 Beyazıt 

seksende on llç payL 2767 
: Eaıin bey mahalleaiade Okcalar 

batanda yeni 18 llzerlade ~ 
No. lu blr oda11 olan d&kklnın 
1440 da 240 paJı. 57.tl 

7 82 Slleymam1• ; Tlryalrl t•rt•• ..ntında 53 No. hı 

8 25 Sirk.el 
klrılr dllkklnıo 60-12 payı. 5685 

ı Hocapap malaalleainde Orhanlye 
ıokaiında eıki 35 yeni 20 No. lu 
ctakklaın .t6080 de 3520 payı. 5845 

4 65 Tabtakale ı Demirlq mahallesinde Kutucul• 
catlcl..U.de 77 Ne. Ju dlkklnaa 
120 de 7 ,5 payı. 4068 

Yubncla 7aıala paylı mallar •bJaaak llzere 31 ala ara ile acak 
....... ,. k••'·•·· latekli•via 31131936 ..ı. - ... t - ..... 
latanlaul yaloflır llaımldtlrllilad• Maldallt kalemfne plmelerl(1081) 
--- -ı 

lıtanbul 4 üacü icra Memurlatundan : 

Emniyet Sandığına 
500 lira mukai»iliacle birinci d•ecede ipotekli olup paraya çevrll
meıine kar• ....a.a ve tamaw 1738 lira kıymet takdir 
edilen Oıkldarda Kuuker Ahmet efendi aahalleainde Salı tek· 
keli IObtında tapu kaydında: Eaki 13, 13. 13 yeni 19, 21, 19, 
21· 1 19, 21·2 No. lu iki dnkkAm mfttte..U bahçeli bir hue tak· 
diri 'kı1••t rapor1111da: 21·1 No.. lu cllkkiaı mDıtemil 19 Ye 21 
No. lu lrapm ayrı Ud kıam ve bahçeli bJr •• tamamı açık arttır
maya ....... tir. Arttırma petindlr. Artbnnaya ittlrlk edecek 
mtııterllerin laJmetl •••••ea.U. % 7,5 niıbetlnde pey akçeal 
veya milli bir b..Uam teadaat mektubunu hamil olmalan icap 
eder. Mlt•akim ftl'Iİ. tanifat, tenYiriye ve vakıf borçlan Ye 
20 aenelik vakaf lcaresi tavizi borçluya aittir •. ArttlnlUl ıart
nameal 114/936 tarihine mDı•dif Çarpmba gtlntı dairede ma• 
halli mahı.....,.a talik edilecektir. Birinci arttırma• f"//4/936 
tarihine mn..dif Pazarteai gtınn dairemizde aut 14 ten 
16 J& kadar icra edilecek, birinci artbrmada bede), kıy· 
meü malaammeaenia 0o 75 ini bulduğu takdirde tiıtte bırakılır. 
Akıi takdirde aoa arttırmanın taabhtidO baki kalmak lizere artbrm~ 
on bet ,a. daha temdit edilerek 12/5/tl36 tarih~ne m~s~di~ 
Salı pi aaat 14 ten 16 ya kadar Da:rede yapııacak ıkıncı 
arttırma neticesinde en çok arttıranın Ühtllnde bırakacakb!. 
2004 numaralı icra ve iflaa kanunuuun 126 ıncı maddeline tevfı· 
kan bakluı tapu aicillerile sabit olmıyan ipotekli alacakhlar:a di~er 
allkadaranın Ye irtifak hakkı sahipJerinJn bu haklarını ve husuaıle 
falı ve masarife dair olan iddiala•ını ilin tarihinden itıbaren 
20 ıUn zarfında enalu mlbbiteleri!e birli~te D~iremi~e bildirmeleri 
lizımdır. Akıl takdirde hakları tapu şıcıLerıle sab.t olmayanlar 
aatıı bedelinin paylaşmaamdan hariç kd.rlar. Daha faz!a 
..ıımat almak lateyenlerla 934/201-4 numaralı doayada mevcut 
ewak " mahallen haciz •• taccliri kıymet raporuaa ıörlip 
.... ,acaldarı ilin olunur. (1307) 
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T valet Pudrası Tıraş pudrası 
Tıraş pudrası cildi bozmaz bilakis 

daha güzelleştirir. Kokulu en iyi 

tıraş pudrasıdır. Tıraşın ateşini ve 

hararetini keser. 

Talk pudra ı 
Bilkimya saf olup mükemmel 

ambalaj edilmiş kutular derunun -

da bulunur ve gayet ucuz, güzel 

kokuludur. 

v·•1e ~t'nçlik ve güzellik, cilde in -
celik ve letafet verir. Çiçeklerden 
·, c c.n nehs kokularından yapılmış 

olup ihtiyar kadınlan gençle,tirir, 
genç ve güzellere insanı çıldırtan 

bir renk ve incelik verir. Kadın -
lar için daimi ve zaruri bir ihti -
ynçtır. Cilde katiyyen zararı do -
kunmaz. 

HASAN DEPOSU 
lstanbul • Ankara • Beyoğlu 

Dişler için 

Daimi 1 Daimi Daimi 
beyaz ilk sağlamlık parlak ilk 

Yalnız 

• 

Kullanmakla mümkündür. 
/ 

ÇÜNKÜ 
'l'lbbın vazottiği en ıon kaldeler• ıöre taoıim edilmit taklidi imk&ntlZ 
bir formtUü Hrdır. AA'IZdaki mikropları öldUrlr, fakat dit etlerini 
tabriı etmez, diıleri temizler, fakat mioa tabakaıım oııip hırpalamaz, 

afıc sUzelleıtirir, fakat 11 bhatini de ihmal etmeı. 

,.. .. 
JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

~ 

Saçları.o tabii renkleriui iaJe 
eder. Kumral n eiyah olarak ublt 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan· 
makla dahi kat'iyen çıkmaz, daima 
sabit kalır. Yegane zararıız ve 
tnnmmış mark~dır. • 

1NGİL1Z KANZUK ECZANESi 
B•yoğlu • lıtanbul ,_______________, 

iLAN 
Celiboluda Cümhuriyet sardaly:l fab • 

ıikası şirketi 20 fUbat 936 tarihinde fes • 
hedilmiştir. Fabrikanın tamamı 9 mart 936 
tarihinde hissedarlardan ve ilk müessis!c • 
lerinden doktor Hüsnü eşi Ülfete intikal 

etmiştir. 
Fabrikanın ilk teessüsünden 20 şubat 

9 36 tarihine kadar üçüncü şahıslara ait 
muamele ve akitlerden doğan vccnip ve 
vergiler Celiboluda Alaettin mahallt:&in -
de 34 numaralı evde oturan sabık lıi'5e • 
<.lar Sadık eşi Melihaya ait olduğıı ilan 
olunur. (585) 

~~ Dr. IHSAN SAMI ._~ 

GONOKOK AŞISI 
Helıoğukluğu n ihtilatlarına karşı 
pek teıirli ve taze atıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut tOrbeai No. 113 

Kayıp - Adapazarı Emniyet Banka • 
sında sahip olduğum 40 liralık 1 / 8;'928 
tarihli muvakkat makbuzumu kaybettim, 
Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Adapazarı: Hacı Ramdanlar köyünde 
Sofu oğlu Mehmet 

Kayıp - 340 senesinde Gazi Osman 
Paşa orta mektebinden almış olduğum 

tasdiknamemi kaybettim. Yenisini alaca • 
ğımdan hükmü yoktur. 

Mehmet Selim 

Son Posta Matbaaaı 
NC§Tiyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ehem, S. Raııp, H. Lütfü 

Mart tJ 

Çocuk pudrası 
Vücutta, koltuk altlarında, kasık • 
!arda, ayaklarda vukua gelen ter 
ve fena kokularda pişiklik ve si • 
vilcelerde ve bilhassa yeni doğan 

ve küçük çocuklarda vaki pişik -
tiklerde ve sivilcelerde en nafi ve 
sıhhi bir pudradır. 

1 

35 y8şında bir kadı 

• 
1 

19 Yaşında Sarışın Bir Kızın 

anlısı.nı k çırıy 
Mahirane Hiyanet 
35 yaşlannda bulunan Ba
yan Sacide, 19 yaşlannda 
bir sanşın kızın zengin, bir 
tüccar olan nişanlısını a -
yartmağı ve aııkına rakip 
olmağı kurmuştu. Bayan 
Sacide zeki ve dessas idi. 
Maksadına nail oldu. Çün• 
kü, o da rakibesi kadar 
tene; ve şayanı arzu görün· 
meğe muvaffak olmuştu. 

O, Biocel tabir edilen 

r 

her beşereye gençlik ve güzellik veren 
kıymettar bir cevherin Viyanada keıfe • 
dildiği hakkında yazılan makaleleri oku· 
muştu. Cilt için elzem bir unsur olan işbu 
cevherin T okalon kremi terkibinde bu -

lunduğunu öğrenince hemen her gün mun• 

tazamen T okalon kremini kullanmağa 

Viyana Üniversitesi protc.örü 

K. Stejskal, bu kıymettar cevheri 

başladı. Bir ay zarfında buruşukluklan ta• olmuştur. 

mnmen zail olduğu ve cildi her genç kızın yatmazdan evvel cild için elzem bir 
cildi kadar taze ve açık bir hal aldı. sur olan Biocel T okalon kremi kUUIUlll"'l!'W 

Cilt, Biocel cevherini kaybedince yü • 

zün adaleleri zayıflar ve buruııukluklarla 

çizgiler meydana çıkar ve cilde bu cevheri leştirebilir ve 

iade edince bunlar tamamen zail olur. rünebilir. 

Meccanen t.ıanbul 629 posta kı.tuıu adreaine TC I 1 romuaiae 

kurutluk b:r posta pulu rönderildiği takdirde derununda bir tUp gündüz T0 
LON kremı, bir tüp ıec:e Tokalon kremi ve < an;u edilen renkti ) 

kutu Tokalon pudra11 haTi llika bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

Hamiı: Nümunelik talebinde bulunan zevatın lutfen adreslerini vazih ve~ 
olarak yazmalarını ve adreslerinin noksanlığı hasebile henüz nümuneliklerilıi ....: 

mamıı olanlann da yeniden açık adreslerini gönder.meleri rica olunur. 

Bü ük 
Gönen 

P hlivan Güreşlerı 
Kazası Sarı Nahiyeslnae 

Hava Kurumunun idaresinde, Nahiye Müdürünün himayesinde 29 malt 
günü Türkiyenin ü.nlü bq pehlivan?arının i~tirakile Hava Kurumu yaranma 

yapılacaktır. 
lkramiyeler : Başa 60: bat altına 30; ortaya 15: küçük ortaya 

lerc de münasip ikramiyeler verilecektir. 
Bu güreşe gelenler çok heyecanlı bir gün geçireceklerdir. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye k1dar bin'erce kiı'yi ze ıgi ı et niıtir. 

6. ncı Keş1tle 11 Nisan 938 dadır. 

suyuk ikramiye: 2 o o . o o o Liradır. 
Ayrıca: 30.00(), 20.000, 15.000, 12.000, 10.0JO lirahk ikramiyolerl• 

( 50.000) lirahk iki adet mü '<i ·at vardlr. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 

Levallm ve mtıbayaat Şubemizin Kabataştaki yeni bioa11na t' 
ımmaılle değiıen Telefon numaralarmın Kataloğda yazılı bulu~ 
maaından dolayı arayan ve arananlarca mütkülAta uğranı:dığı ::.;., 

mektedir. Bundan ıonra aıağıda yazılt telefon numaralan .IJ't 
dikkate alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle llAn olunur. "I Jİt' 
Levazım ve Mnbayaat Şubeıi MUdUrU, Ahm Satım Komisyonu 1 

49367 Doğru Telefon 

44688 Santral 

Şube MUdllr Muavini, Mubayaa şefleri, Mea'ul Muhasipler, 

rük ve Ambar amirlikleri. 44688 Santral 


